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OLIEVRIJE COMPRESSOR 1100W - 24 L + 6 ST. 
POWX1730 

WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing 
goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrische werktuig 
alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen. 

1 BESCHRIJVING 
1. Afdekking behuizing 
2. Drukvat 
3. Wiel 
4. Standvoet 
5. Snelkoppeling (geregelde perslucht) 
6. Manometer (ingestelde druk kan 

worden afgelezen) 

7. Drukregelaar 
8. AAN/UIT-schakelaar 
9. Transportgreep 
10. Veiligheidsklep 
11. Aflaatplug voor condenswater 

2 INHOUD VAN DE VERPAKKING 
§ Verwijder alle verpakkingsmateriaal. 
§ Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig). 
§ Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is. 
§ Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade. 
§ Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze 

periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen. 

WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen 
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking! 

Compressor 
Handleiding 
Blaaspistool (A) 
3 mondstukken ( C) 
Blaasmondstuk (D) 
5 m spiraalslang (B) 

Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of 
beschadigd zijn. 

3 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN 
In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt: 

 
Lees vóór gebruik aandachtig 
de handleiding door 

 
Gevaar voor brandwonden 

 
Beschermingsplicht voor het 
gezicht 

 
Gevaar voor automatisch 
starten 

 
Attentie, elektrische stroom 
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4 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan 
elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte 
begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het 
elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos). 

4.1 Werkplaats 
§ Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats 

kunnen tot ongevallen leiden. 
§ Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of 

stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of 
dampen kunnen laten ontbranden. 

§ Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat 
gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest. 

4.2 Elektrische veiligheid 
Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje. 
§ De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen 

enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde 
apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op 
elektrische schokken afnemen. 

§ Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen 
en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam 
geaard is. 

§ Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een 
elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken. 

§ Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het 
stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of 
bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels 
verhogen het risico op elektrische schokken. 

§ Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die 
geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor 
gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok. 

§ Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, 
gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het 
gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische 
schok. 

4.3 Veiligheid van personen 
§ Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch 

gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, 
alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat 
kan tot ernstige verwondingen leiden. 

§ Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een 
persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een 
veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van 
het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen. 

§ Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling.  Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u 
de stekker in het stopcontact steekt.  Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan 
de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan 
dat tot ongevallen leiden. 

§ Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. 
Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat 
bevindt, kan tot verwondingen leiden. 
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§ Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet 
verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden. 

§ Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren 
en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en 
lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen. 

§ Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor 
zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke 
inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen. 

4.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap 
§ Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat 

daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het 
opgegeven vermogensbereik. 

§ Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch 
apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden 
hersteld. 

§ Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het 
apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt 
gestart. 

§ Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen 
die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben 
gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door 
onervaren personen wordt gebruikt.  

§ Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de 
juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat 
de werking van het apparaat in het gedrang komt.  Laat beschadigde onderdelen eerst 
herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht 
onderhouden elektrisch gereedschap. 

§ Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met 
scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren. 

§ Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in 
overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is 
voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te 
voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden 
dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden. 

4.5 Service 
§ Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele 

reserveonderdelen herstellen.  Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat 
behouden blijft. 

5 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
5.1 Veiligheidsvoorschriften voor het werken met perslucht en uitblaaspistolen 
§ Compressor en leidingen bereiken tijdens het bedrijf hoge temperaturen. Aanrakingen 

leveren verbrandingen op. 
§ De gassen of dampen aangezogen door de compressor dienen vrij van bijmengsels te 

worden gehouden die in de compressor brand of ontploffingen kunnen veroorzaken. 
§ Bij het losdraaien van de slangkoppeling moet het koppelingsgedeelte van de slang met 

de hand worden vastgehouden teneinde verwondingen door de terugsspringende slang te 
vermijden. 

§ Bij het werken met de uitblaaspistool veiligheidsbril dragen. Door vreemde lichamen en 
weggeblazen deeltjes kunnen gemakkelijk verwondingen worden veroorzaakt. 

§ Met de uitblaaspistool geen personen aanblazen of kleren aan het lichaam schoonmaken. 
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5.2 Veiligheidsvoorschriften voor het verfspuiten 
§ Geen lakken of oplosmiddelen met een vlampunt van minder den 55° C verwerken. 
§ Lakken en oplosmiddelen niet verwarmen. 
§ Indien vloeistoffen worden verwerkt die schadelijk zijn voor de gezondheid, zijn 

filtertoestellen (gezichts-masker) vereist. Volg eveneens de aanwijzingen van de fabrikant 
van dergelijke stoffen op wat betreft veiligheidsmaatregelen. 

§ Tijdens het spuiten alsook in de werkruimte mag niet worden gerookt. Ook verfdampen 
zijn brandbaar. 

§ Stookplaatsen, open licht of vonkenslaande machines mogen niet voorhanden of in 
werking zijn. 

§ Spijs en drank niet in de werkruimte bewaren of consumeren. Verfdampen zijn schadelijk. 
§ De op de verzamelverpakkingen van de verwerkte materialen aangegeven informatie en 

aanduidingen van de verordening omtrent gevaarlijke stoffen dienen in acht te worden 
genomen. Indien nodig dienen bijkomende veiligheidsmaatregelen te worden genomen, in 
het bijzonder dienen gepaste kledij en maskers te worden gedragen. 

§ De werkruimte moet groter zijn dan 30 m3 en bij het spuiten en drogen moet een 
voldoende luchtverversing gewaarborgd zijn. Niet tegen de wind spuiten. Principieel 
dienen bij het spuiten van brandbare of gevaarlijke spuitgoederen de bepalingen van de 
locale politieautoriteiten te worden opgevolgd. 

§ In verbinding met de PVC-drukslang geen medium zoals white spirit, butylalcohol en 
methyleenchloride verwerken (verminderde levensduur). 

5.3 Gebruik van drukvaten 
§ Wie met een drukvat werkt is verplicht deze in behoorlijke toestand te houden, naar 

behoren te gebruiken, in het oog te houden, noodzakelijke onderhoudsen 
herstelwerkzaamheden onmiddellijk uit te voeren en alle veiligheidsmaatregelen te nemen 
die naargelang de omstandigheden vereist zijn. 

§ De inspectiedienst kan per geval vereiste controlemaatregelen verordenen. 
§ Een drukvat mag niet worden gebruikt als het gebreken vertoond waardoor werknemers of 

derden in gevaar worden gebracht. 
§ Het drukvat dient regelmatig op beschadigingen zoals b.v. roest te worden gecontroleerd 

.Indien u beschadigingen vaststelt, gelieve zich tot de servicewerkplaats te wenden. 

6 AANWIJZINGEN OMTRENT DE INSTALLATIE 
§ Controleer het toestel op transportschade. Eventuële schade onmiddellijk aangeven aan 

de vervoeronderneming waarmee de compressor werd geleverd. 
§ De compressor dient nabij de verbruikers te worden geïnstalleerd. 
§ Vermijd lange luchtkabels en toevoerleidingen (verlengingen). 
§ Let op droge en stofvrije aanzuiglucht. 
§ De compressor niet in een vochtige of natte ruimte installeren. 
§ De compressor mag slechts in gepaste ruimten (goed geventileerd, 

omgevingstemperatuur +5°C - +40°C) worden gebruikt. In de ruimte mogen geen stof, 
zuren, dampen, explosieve of ontvlambare gassen zijn. 

§ De compressor is geschikt voor gebruik in droge ruimten. Hij mag niet worden gebruikt in 
zones waarin met spatwater wordt gewerkt. 

7 MONTAGE EN INGEBRUIKNEMING 

Let op!Voor ingebruikneming het apparaat zeker volledig monteren! 

7.1 Montage van de wielen (3) 
De bijgaande wielen dienen te worden gemonteerd zoals getoond in fig. 3. 
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7.2 Montage van de standvoet (4) 
De bijgaande rubberbuffer dient te worden gemonteerd zoal getoond in fig. 4. 

7.3 Netaansluiting 
De compressor is voorzien van een netkabel met veiligheidsstekker. Deze kan worden 
aangesloten op elk veiligheidsstopcontact 230 V ~ 50 Hz dat beveiligd is door een zekering 
van 16 ampère. 
Alvorens het apparaat in gebruik te nemen dient u er zich van te vergewissen dat de 
netspanning overeenkomt met de bedrijfsspanning vermeld op het kenplaatje van het 
apparaat. Lange toevoerleidingen alsmede verlengkabels, kabeltrommels enz. Leiden tot 
spanningsverlies en kunnen het starten van de motor beletten. Bij temperaturen onder +5°C 
start de motor eventueel moeilijk ten gevolge van stroefheid. 

7.4 Uit-, inschakelaar (8) 
Zet de in-, uitschakelaar (8) in stand 1 om in te schakelen. 
Om uit te schakelen de in-, uitschakelaar (8) in stand 0 zetten. 

7.5 Drukafstelling: (fig. 2) 
Met de drukregelaar (7) kan de druk op de manometer (6) worden afgesteld. 
De afgestelde druk kan op de snelkoppeling (5) worden ontnomen. 

7.6 Afstelling van de drukschakelaar  
De drukschakelaar werd door de fabriek afgesteld. 
Inschakeldruk 6 bar 
Uitschakeldruk 8 bar 

8 SCHOONMAKEN EN ONDERHOUDEN 

Let op! Trek vóór alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheid de 
netstekker uit het stopcontact. 

Let op! Wacht tot de compressor helemaal is afgekoeld! Gevaar om 
brandwonden op te lopen! 

Let op! Vóór alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden dient de 
ketel drukloos te worden gemaakt. 

8.1 Reiniging 
§ Hou de veiligheidsinrichtingen zo veel mogelijk vrij van stof en vuil. Wrijf het apparaat met 

een schone doek af of blaas het met perslucht bij lage druk schoon. 
§ Het is aan te bevelen het apparaat direct na elk gebruik schoon te maken. 
§ Maak het apparaat regelmatig met een vochtige doek en wat zachte zeep schoon. 

Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen; die zouden de kunststofcomponenten van het 
apparaat kunnen aantasten. Zorg ervoor dat geen water binnen in het apparaat 
terechtkomt. 

§ Slang en spuitgereedschap moeten vóór de schoonmaakbeurt van de compressor worden 
gescheiden. De compressor mag niet met water, oplosmiddelen of iets dergelijks schoon 
worden gemaakt. 
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8.2 Condenswater 
Het condenswater moet dagelijks worden afgelaten door de aflaatklep (11) open te draaien 
(bodemkant van het drukvat). 

Let op! Het condenswater uit het drukvat bevat olieresten. Ontdoet u zich 
van het condenswater op een milieuvriendelijke manier en deponeer het op 
een overeenkomstige inzamelplaats. 

8.3 Veiligheidsklep (10) 
De veiligheidsklep is afgesteld op de maximal toegestane druk van het drukvat. Het is niet 
toelaatbaar de veiligheidsklep te verstellen of de verzegeling ervan te verwijderen. Om te 
verzekeren dat de veiligheidsklep, indien nodig, naar behoren werkt, dient u de klep van tijd tot 
tijd in werking te stellen. Trek flink aan de ring tot perslucht hoorbaar wordt afgeblazen. Laat 
daarna de ring weer los. 

8.4 Opbergen 

Let op! Trek de netstekker uit het stopcontact, ontlucht het apparaat en alle 
aangesloten pneumatische gereedschappen. Berg de compressor op zodat 
hij niet door onbevoegden in werking kan worden gesteld. 

Let op! De compressor alleen in een droge en voor onbevoegden 
ontoegankelijke omgeving opbergen. Niet kantelen, alleen recht stand 
opbergen! 

9 TECHNISCHE GEGEVENS 
Type POWX1730 
Nominale spanning 230V 
Frequentie 50Hz 
Opgenomen vermogen 1100W / 1,5 pk 
Toerental 3400 min-1 
Werkdruk 8 bar / 116PSI 
Tankinhoud 24 l 
Luchtdebiet (capaciteit) 180 l/min 
Gewicht 20 kg 

10 GELUIDSNIVEAU 
Geluidsniveauwaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. 

Lpa (Geluidsdrukniveau) 75 dB(A) K = 3dB(A) 
Lwa (Geluidsprestatieniveau) 97 dB(A) K = 3dB(A) 

AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsniveau 85dB(A) 
overschrijdt. 
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11 MOGELIJKE STORINGEN EN TOEGESTANE REMEDIES 
Probleem Oorzaak Oplossing 
De compressor 
draait niet 

1. Netspanning ontbreekt 1. Kabel, netstekker, zekering en 
stopcontact controleren 

2. Netspanning te laag 2. Te lange verlengkabel vermijden. 
Verlengkabel met een voldoende 
aderdoorsnede gebruiken 

3. Buitentemperatuur te 
laag 

3. Niet onder +5°C 
buitentemperatuur gebruiken 

4. Motor oververhit 4. Motor laten afkoelen, indien nodig, de 
oorzaak van de oververhitting verhelpen 

Compressor 
draait, maar 
bouwt geen druk 
op 

1. Terugslagklep ondicht 1.Terugslagklep vervangen 
2. Dichtingen defect 2. Dichtingen controleren, defecte 

dichtingen door een vakwerkplaats laten 
vervangen 

3. Aflaatplug voor 
condenswater (11) ondicht 

3. Plug met de hand aanhalen. Dichting 
op de plug controleren, indien nodig, 
vervangen 

Compressor 
draait, druk wordt 
op de 
manometer 
aangeduid, maar 
de 
gereedschappen 
draaien niet 

1. Slangkoppelingen 
ondicht 

1. Persluchtslang en gereedschappen 
controleren, indien nodig vervangen. 

2. Snelkoppeling ondicht 2. Snelkoppeling controleren, indien 
nodig vervangen. 

3. Druk op de drukregelaar 
te laag afgesteld. 

3. Drukregelaar terug opendraaien 

12 GARANTIE 
§ Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de 

datum van aankoop door de eerste koper. 
§ Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: defecte 

onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of 
accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die 
voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten. 

§ Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, 
defecte onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals onder meer lagers, borstels, 
kabels, stekkers,…  Ook accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., vallen niet 
onder de garantie. 

§ Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die 
voortvloeien uit onjuist gebruik. 

§ Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is 
van onjuist gebruik van het toestel. 

§ Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus 
gereedschappen. 

§ Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90. 
§ Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen werd. 
§ Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het 

toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting. 
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§ Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige 
stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), 
ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), 
onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de 
handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is 
niet limitatief. 

§ De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging 
van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval 
van een vervanging van het toestel. 

§ Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor 
eigendom van Varo NV. 

§ We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop 
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd 
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...). 

§ Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum. 
§ Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een 

aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op 
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop. 

13 MILIEU 
Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg 
bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. 
Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het 
gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen 
waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of 
de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking. 
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14 CONFORMITEITSVERKLARING 

 
VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, verklaart dat,

Product:  Olievrije compressor 1100 W – 24 l +6 st.  
Handelsmerk:  POWERplus 
Model:  POWX1730 

voldoet aan de Essentiële Eisen en andere van toepassing zijnde voorschriften van de
Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van de geharmoniseerde Europese 
normen. Elke niet toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese richtlijnen (inclusief hun wijzigingen, indien van toepassing): 
2006/95/EC  
2004/108/EC  
2006/42/EC  
2000/14/EC Annex VI LwA 94 dB(A)  /  97 dB(A) 
   Testing Authority : Eurofins-Modulo Uno /Torino (IT)
2009/105/EC 

Europese geharmoniseerde normen (inclusief hun wijzigingen, indien van toepassing):
EN1012-1 : 1996 
EN60204-1 : 2006 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2006 
EN61000-3-3 : 2008 
EN1953:1998 

Ondergetekende handelt in opdracht en in onmiddellijke vertegenwoordiging van het 
bedrijfsmanagement, 

 
Hugo Cuypers 
Certificatiemanager 
13/09/11 

 NL 

 www.varo.com 

BELGIUM, verklaart dat, 

voldoet aan de Essentiële Eisen en andere van toepassing zijnde voorschriften van de 
Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van de geharmoniseerde Europese 
normen. Elke niet toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig. 

Modulo Uno /Torino (IT) 

Europese geharmoniseerde normen (inclusief hun wijzigingen, indien van toepassing): 

Ondergetekende handelt in opdracht en in onmiddellijke vertegenwoordiging van het 


