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1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
Kompresor służy do pozyskiwania sprężonego powietrza dla narzędzi pneumatycznych. 
Używać urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, odbiegające od opisanego 
w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku 
niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik/właściciel, a 
nie producent. 
Proszę pamiętać o tym, że urządzenie opisane w niniejszej instrukcji nie jest przeznaczone do 
zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, 
gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych 
działalności. 
 
UWAGA! 
Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia 
zranień i uszkodzeń. Z tego względu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę 
zachować instrukcję i wskazówki, aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie 
przekazania urządzenia innej osobie, proszę wręczyć jej również instrukcję obsługi. Nie odpowiadamy 
za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek 
bezpieczeństwa. 
 
2. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 
Uwaga! Przy używaniu kompresora należy przestrzegać następujących podstawowych środków 
bezpieczeństwa w celu ochrony przed porażeniem prądem, zranieniami i niebezpieczeństwem pożaru. 
Przeczytać i przestrzegać wskazówek przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. 
a) Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi 
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub które mają niewystarczające 
doświadczenie lub wiedzę do momentu, aż nie zostaną pouczone lub przyuczone do użytkowania 
urządzenia przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Uważać na dzieci, żeby nie 
bawiły się urządzeniem. 
b) Należy zachować porządek w miejscu pracy. Bałagan w miejscu pracy wywołuje zagrożenie 
wypadku. Zwracać uwagę na otoczenie. 
c) Nie wystawiać kompresora na deszcz. Nie używać kompresora w mokrym lub wilgotnym otoczeniu. 
Proszę pamiętać o właściwym oświetleniu. Nie używać kompresora w pobliżu łatwopalnych cieczy lub 
gazów. 
d) Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć 
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-
prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.  
e) Zabezpieczyć się przed porażeniem prądem. Unikać zetknięcia części ciała z uziemionymi częściami 
urządzenia, np. rurami, elementami grzejnymi, kuchenkami, lodówkami. 
f) Trzymać dzieci z dala od urządzenia! Nie pozwalać innym osobom, by poruszały kompresorem lub 
kablem, trzymać je z dala od obszaru roboczego. 
g) Przechowywać kompresor w pewnym miejscu. Nieużywany kompresor powinien być 
przechowywany w suchym, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci pomieszczeniu. 
h) Nie przeciążać nadmiernie kompresora. Lepiej i bezpieczniej pracuje się przy podanej wydajności. 
i) Zawsze nosić odpowiednią odzież roboczą. Nie nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Mogą one zostać 
wciągnięte przez ruchome części urządzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu zalecane są gumowe 
rękawice i antypoślizgowe obuwie. W przypadku długich włosów używać siatki na włosy. 
j) Nie używać kabla do innych celów. Nie przenosić kompresora przy pomocy kabla i nie używać kabla, 
by wyjąć wtyczkę z gniazdka. Chronić kabel przed żarem, olejami i ostrymi krawędziami. 
k) Starannie dbać o kompresor. Pamiętać o tym, żeby kompresor był zawsze czysty, co zapewnia 
dobrą i bezpieczną pracę. Przestrzegać zasad konserwacji. Regularnie kontrolować wtyczkę i kabel, a 
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w razie stwierdzenia uszkodzenia naprawę zlecić w autoryzowanym serwisie. Regularnie kontrolować 
przedłużacze i wymieniać uszkodzone. 
l) Wyjąć wtyczkę. Gdy urządzenie nie jest używane, przed konserwacją. 
m) Unikać przypadkowego włączenia. Upewnić się, że włącznik podczas wyłączania z gniazdka jest 
wyłączony. 
n) Przedłużacz na wolnym powietrzu. Przy pracy na wolnym powietrzu używać tylko przeznaczonych 
do tego, odpowiednio oznaczonych przedłużaczy. 
o) Należy stale być uważnym. Obserwować pracę. Postępować rozsądnie. Nie używać kompresora, 
jeżeli są Państwo zmęczeni. 
p) Kontrolować urządzeniem pod kątem ewentualnych usterek. Przed dalszym użyciem kompresora 
sprawdzić uważnie elementy zabezpieczające i lekko uszkodzone części, czy spełniają właściwe i 
zgodne z przeznaczeniem funkcje. Skontrolować, czy części ruchome funkcjonują bez zarzutu i nie 
zakleszczają się oraz czy nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być właściwie zamontowane, aby 
zapewnić bezpieczeństwo urządzenia. Uszkodzone elementy zabezpieczające i części naprawiać 
niezwłocznie w autoryzowanym serwisie lub wymieniać, o ile nie podano inaczej w instrukcji obsługi. 
Uszkodzone przyciski muszą zostać wymienione w autoryzowanym serwisie. Nie używać urządzeń, w 
których włącznik nie daje się włączyć lub wyłączyć. 
q) Dla własnego bezpieczeństwa używać jedynie tych akcesoriów i urządzeń dodatkowych, które są 
podane w instrukcji obsługi lub są polecane przez producenta. Zastosowanie innych akcesoriów i 
osprzętu niż ten polecany w instrukcji obsługi lub katalogu może oznaczać dla Państwa 
niebezpieczeństwo zranienia. 
r) Naprawy przeprowadzać tylko u elektryka. Napraw powinien dokonywać jedynie autoryzowany 
serwis, w przeciwnym wypadku może powstać niebezpieczeństwo dla użytkownika. 
s) Hałas. Podczas używania kompresora nosić nauszniki ochronne. 
t) Wymiana kabla zasilającego. Jeżeli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić u 
producenta lub w autoryzowanym serwisie, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. 
 
Wskazówki bezpieczeństwa dla prac ze sprężonym powietrzem i pistoletem do przedmuchiwania. 
a) Kompresor i przewody osiągają podczas pracy wysokie temperatury. Dotykanie ich prowadzi do 
poparzeń. 
b) Zasysane przez kompresor gazy lub opary muszą być wolne od domieszek, ponieważ mogą one w 
kompresorze prowadzić do zapalenia lub eksplozji. 
c) Przy poluzowaniu szybkozłączki należy przytrzymać ręką element sprzęgający węża, aby uniknąć 
zranień przez podrywający się wąż. 
d) Przy pracach z pistoletem do przedmuchiwania nosić okulary ochronne. Ciała obce i zdmuchiwane 
części mogą łatwo spowodować zranienia. 
e) Nie dmuchać pistoletem do przedmuchiwania na inne osoby i nie czyścić nim założonych ubrań. 
 
Wskazówki bezpieczeństwa przy spryskiwaniu farbą. 
a) Nie stosować lakierów lub rozpuszczalników o temperaturze zapłonu niższej niż 55° C. 
b) Nie nagrzewać lakierów i rozpuszczalników. 
c) Gdy pracuje się z cieczami szkodliwymi dla zdrowia, w celu ochrony wymagane jest użycie urządzeń 
filtrujących (maski ochronnej na twarz). Zwracać również uwagę na podane przez producentów tych 
materiałów informacje o środkach ochronnych. 
d) Przestrzegać danych i oznaczeń zasad postępowania z materiałami niebezpiecznymi umieszczonych 
na opakowaniach obrabianych materiałów. Ewentualnie podjąć dodatkowe środki ochrony, w 
szczególności nosić odpowiednie ubranie i maski. 
e) Podczas spryskiwania, jak i w miejscu pracy nie wolno palić. Opary po farbie są także łatwopalne. 
f) Paleniska, otwarte światło lub urządzenia wytwarzające iskry nie mogą znajdować się w pobliżu lub 
być używane. 
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g) Nie przechowywać i nie spożywać potraw i napojów w pomieszczeniu, w którym się pracuje. Opary 
po farbie są szkodliwe. 
h) Pomieszczenie robocze musi być większe niż 30 m3 i musi być zapewniona wystarczająca wymiana 
powietrza podczas spryskiwania i suszenia. Nie spryskiwać pod wiatr. Zasadniczo przy rozpryskiwaniu 
łatwopalnych, ewentualnie niebezpiecznych środków przestrzegać postanowień lokalnych organów 
policji. 
i) Przy połączeniu z wężem ciśnieniowym PVC nie obrabiać środków takich jak benzyna lakowa, 
alkohol butylowy, chlorek metylenu (skrócenie „żywotności" urządzenia). 
 
Użytkowanie zbiornika ciśnieniowego. 
a) Kto stosuje zbiornik ciśnieniowy musi utrzymać go w prawidłowym stanie, właściwie użytkować, 
nadzorować, podejmować niezbędne czynności, by utrzymać go w dobrym stanie i naprawiać oraz 
stosownie do okoliczności podejmować wymagane środki bezpieczeństwa. 
b) Organ nadzorujący może w każdym wypadku zarządzić potrzebne środki kontrolne. 
c) Zbiornik ciśnieniowy nie może być używany, gdy wykazuje usterki, które zagrażają obsługującym lub 
osobom trzecim. 
d) Zbiornik ciśnieniowy należy regularnie sprawdzać , czy nie jest uszkodzony, np. zardzewiały. Jeśli 
stwierdzą Państwo usterki, proszę zgłosić się do autoryzowanego serwisu. 
PROSZĘ ZACHOWAĆ WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA! 
 
3. WSKAZÓWKI DO USTAWIENIA  
a) Należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Ewentualne szkody 
zgłosić natychmiast firmie transportowej, która dostarczyła kompresor. 
b) Kompresor powinien być ustawiony w pobliżu użytkownika. 
c) Unikać długich przewodów powietrznych i długich przewodów doprowadzających zasilanie  
(przedłużaczy). 
d) Zwracać uwagę na suche i wolne od kurzu powietrze zasysane. 
e) Nie stawiać kompresora w wilgotnym lub mokrym pomieszczeniu. 
f) Kompresor musi być używany w nadających się do tego pomieszczeniach (dobrze wietrzonych, o 
temperaturze od +5°C do +40°C). W pomieszczeniu nie mogą się znajdować pyły, kwasy, opary, 
eksplodujące lub łatwopalne gazy. 
g) Kompresor przeznaczony jest do zastosowania w suchych pomieszczeniach. Niedozwolone jest 
użycie w branżach, gdzie stosuje się wodę rozpryskową. 
h) Przed uruchomieniem musi zostać sprawdzony poziom oleju w pompie kompresora. 
 
4. SYMBOLE OSTRZEGAWCZE 
 

 
 

A Przeczytaj instrukcję obsługi! 
B Uwaga! Niebezpieczne napięcie elektryczne! 
C Uwaga! Gorące części urządzenia! 
D Uwaga! Obracający się wiatrak! 
E Nosić słuchawki ochronne! 
F Nosić okulary ochronne! 
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5. OPIS 
1. Korek wlewu oleju 
2. Włącznik/wyłącznik ciśnieniowy 
3. Manometr 
4. Regulator ciśnienia 
5. Szybkozłączka 
6. Stopka 
7. Zawór spustu kondensatu 
8. Koło 
  
  
  

 

  
Rys.1 Rys.2 Rys.3 

 

  
Rys.4 Rys.5 Rys.6 
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Rys.7 Rys.8   
 
6. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA 
Montaż kół 
Dołączone w zestawie koła muszą zostać zamontowane jak na rysunku (patrz ”OPIS”). 
 
Montaż stopki 
Dołączona w zestawie stopka musi zostać zamontowana jak na rysunku (patrz ”OPIS”). 
 
Filtr powietrza 
Należy pozbyć się zatyczki zabezpieczającej, a w jej miejsce wkręcić filtr zasysanego powietrza (Rys.1). 
UWAGA! Filtr zasysanego powietrza zapobiega zasysaniu kurzu i brudu. Koniecznie czyścić filtr 
przynajmniej co 100 roboczogodzin urządzenia. Zapchany filtr znacznie obniża wydajność kompresora. 
 
Uzupełnienie oleju 
Należy pozbyć się zaślepki transportowej i uzupełnić olej do odpowiedniego poziomu - poziom oleju 
powinien znajdować się między MAX, a MIN - środek czerwonego punktu wziernika (Rys.2), a 
następnie wcisnąć korek wlewu oleju (Rys.3).  
Zalecany olej to:  
SAE30 lub L-DAB100 (temp. otoczenia powyżej 10oC) 
SAE10 lub L-DAB68 (temp. otoczenia poniżej 10oC)  
Uwaga! Urządzenie nigdy nie powinno być uruchamiane bez wymaganego poziomu oleju.  
 
Uwaga! • Pierwsza całkowita wymiana oleju powinna nastąpić po 10 roboczogodzinach urządzenia.  

• Co 20 roboczogodzin urządzenia sprawdzaj i uzupełnij olej do odpowiedniego poziomu. 
• Co 60 roboczogodzin spuść całkowicie olej i uzupełnij nowym do odpowiedniego poziomu.  

 
Korek spustu zgromadzonego kondensatu 
Upewnij się, że zawór spustu kondensatu (spodnia część butli) jest zakręcony (Rys.4). 
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7. URUCHAMIANIE / OBSŁUGA 
Włączanie 
1. Przed podłączeniem do źródła zasilania upewnij się, że włącznik urządzenia jest w pozycji OFF 
(wyłączony) – czerwony przycisk wciśnięty do dołu (Rys.5). 
2. Upewnij się, że korek spustu kondensatu jest zakręcony.  
3. Ponownie upewnij się o prawidłowym poziomie oleju. 
4. Podłącz kompresor do źródła zasilania. 
5. Pociągnij czerwony przycisk włącznika do góry - pozycja ON (włączony). Kompresor się uruchomił. 
Patrząc na manometry sprawdź czy sprężone powietrze osiąga przedział 100-115 PSI - okolice 8 BAR, 
w tym momencie kompresor powinien się automatycznie wyłączyć. 
 
UWAGA! Silnik jest wyposażony w wyłącznik przeciążeniowy. W przypadku przeciążenia silnika 
kompresora wyłącznik przeciążeniowy wyłącza go automatycznie, aby się nie przegrzał. Jeśli wyłącznik 
przeciążeniowy został załączony, wyłączyć kompresor włącznikiem/wyłącznikiem i odczekać, aż silnik 
się schłodzi. 
 
Ustawianie ciśnienia 
Urządzenie posiada 2 manometry pokazujące ciśnienie wyjściowe na podłączone do szybkozłączek 
narzędzia. 
Ciśnienie na szybkozłączce lewej może być regulowane w zakresie od 0 -115 PSI (0-8 BAR). Aby je 
zmniejszyć należy przekręcić regulator (Rys.6) w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. 
Ciśnienie na szybkozłączce prawej (jest to aktualne ciśnienie w zbiorniku powietrza) nie może być 
regulowane i jego stan pokazuje prawy manometr. 
 
Wyłącznik/włącznik ciśnieniowy został ustawiony fabrycznie: 
- ciśnienie włączenia ok. 6 BAR 
- ciśnienie wyłączenia ok. 8 BAR 
 
Usuwanie powietrza ze zbiornika 
Usunąć powietrze ze zbiornika można na 2 sposoby: 
 

- poprzez ”zawór spustu kondensatu” 
- poprzez ”zawór bezpieczeństwa” 

 
Aby usunąć powietrze poprzez korek spustu kondensatu należy wykręcić śrubę (Rys.4). Tą samą drogą 
opróżnia się butlę z zebranego kondensatu tj. wody.  
 
Aby usunąć powietrze poprzez zawór bezpieczeństwa należy pociągnąć za jego zawleczkę (Rys.7). 
UWAGA! Zawór bezpieczeństwa został fabrycznie ustawiony i uruchamia się przy ok. 125 PSI (ok. 9 
BAR). NIEDOPUSZCZALNE jest przestawianie zaworu bezpieczeństwa! 
 
8. CZYSZCZENIE I SERWISOWANIE 
Uwaga! Przed rozpoczęciem każdej pracy związanej z konserwacją i czyszczeniem wyjąć wtyczkę z 
gniazdka. 
Uwaga! Poczekać aż kompresor całkowicie ostygnie! Niebezpieczeństwo poparzenia! 
Uwaga! Przed przeprowadzaniem czyszczenia lub konserwacji usunąć ciśnienie ze zbiornika. 
 
Czyszczenie 
Elementy zabezpieczające utrzymywać w czystości. Urządzenie wycierać czystą ściereczką lub 
przedmuchiwać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu. 
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Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu. 
Urządzenie czyścić regularnie wilgotną ściereczką z niewielką ilością szarego mydła. Nie używać 
żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane 
z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda. 
Przed czyszczeniem kompresora odłączyć wąż i urządzenia natryskowe. Kompresora nie czyścić wodą 
poprzez polewanie, rozpuszczalnikiem i podobnymi środkami. 
 
Skropliny  
Spuszczać skropliny codziennie poprzez otworzenie zaworu spustu kondensatu (spodnia część 
zbiornika ciśnieniowego). 
Uwaga! Skropliny ze zbiornika ciśnieniowego zawierają pozostałości oleju. Odpowiednio utylizować 
skropliny przez dostarczenie do odpowiedniego punktu zbiorczego. 
 
Zawór bezpieczeństwa 
Zawór bezpieczeństwa ustawiony jest na najwyższe dopuszczalne ciśnienie zbiornika ciśnieniowego. 
Niedopuszczalne jest przestawianie zaworu bezpieczeństwa lub usunięcie jego plomby! 
 
Regularnie kontrolować poziom oleju 
Kompresor ustawić na płaskiej, równej powierzchni.  
Poziom oleju powinien znajdować się między MAX, a MIN - środek czerwonego punktu wziernika. 
Zalecany olej to: SAE30 lub L-DAB100 (temp. otoczenia powyżej 10oC), SAE10 lub L-DAB68 (temp. 
otoczenia poniżej 10oC). Pierwsza wymiana powinna nastąpić po 10 roboczogodzinach. Co 20 
roboczogodzin sprawdzaj poziom i w razie potrzeby dolewaj oleju do odpowiedniego poziomu. Co 60 
roboczogodzin całkowicie spuszczać olej i wlewać nowy. 
 
Wymiana oleju 
Wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Po tym jak spuszczone zostało istniejące sprężone 
powietrze, można odkręcić śrubę spustu oleju (Rys.8) na pompie kompresora. Aby olej nie wypływał 
w sposób niekontrolowany, trzymać pod spodem małą blaszaną rynnę i zebrać olej do zbiornika. 
Gdyby olej nie wylał się całkowicie, zalecamy lekko pochylić kompresor. 
Zużyty olej dostarczyć do odpowiedniego punktu zajmującego się utylizacją. 
Jeśli olej został wylany, ponownie zakręcić śrubę spustu oleju. Wlać nowy olej do otworu do 
uzupełniania oleju, aż poziom oleju osiągnie zadany stan. Następnie ponownie umieścić korek wlewu 
oleju. 
 
Czyszczenie filtra zasysanego powietrza 
Filtr zasysanego powietrza zapobiega zasysaniu kurzu i brudu. Koniecznie czyścić filtr przynajmniej co 
100 roboczogodzin. Zapchany filtr znacznie obniża wydajność kompresora. 
Wyjąć filtr z kompresora poprzez jego odkręcenie. Teraz wyjąć filtr z jego obudowy, wytrzepać i 
przedmuchać sprężonym powietrzem przy niskim ciśnieniu (ok. 3 bar), a następnie założyć ponownie. 
 
Przechowywanie  
Wyjąć wtyczkę z gniazdka, odpowietrzyć urządzenie i wszystkie załączone narzędzia pneumatyczne. 
Odstawić kompresor w taki sposób, żeby nie mógł być użytkowany przez osoby nieupoważnione. 
Uwaga! Kompresor przechowywać w suchym i niedostępnym dla nieupoważnionych osób miejscu. 
Nie przechylać urządzenia, urządzenie przechowywać w pozycji stojącej! 
 
Serwis 
Jeśli urządzenie, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, 
naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi. 
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9. DANE TECHNICZNE 
Napięcie/częstotliwość: 230V/50Hz 
Moc: 1.5KW/2HP 
Prędkość obrotowa sprężarki: 2850min-1 
Max ciśnienie robocze: 8 BAR 
Wydajność teoretyczna (na ssaniu): 206 l/min 
Wydajność efektywna (na wylocie): 71 l/min 
Prędkość pompowania zbiornika: 0.12m3/min 
Pojemność zbiornika ciśnieniowego: 24 L 
Waga: 35kg 
Rodzaj oleju: SAE30 lub L-DAB100 (temp. otoczenia powyżej 10oC) 

SAE10 lub L-DAB68 (temp. otoczenia poniżej 10oC)  
Poziom ciśnienia akustycznego (LPA): 77 dB (A) 
Zmierzony poziom mocy akustycznej (LWA): 97 dB (A) 
Niepewność (K): 3 dB (A) 

 
10. USUWANIE ODPADÓW 
Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami 
ochrony środowiska. 
 
Tylko dla państw należących do UE 

 

Nie należy wyrzucać elektronarzędzi do odpadów domowych! 
Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych, zużytych narzędziach 
elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania  w prawie krajowym, 
wyeliminowane, niezdatne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno 
i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony 
środowiska. 
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11. SCHEMAT SERWISOWY 
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12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

My, firma Vander Aleksander Lis, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt został 
wyprodukowany na nasze zlecenie pod marką należącą do firmy Vander. 
 
Typ urządzenia: Sprężarka powietrza 
 
Nazwa urządzenia: VSP725 
 
Numer partii (seryjne): 13190050001- 13190050700 
 
Odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych:  
EN 1012-1; EN 60204-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3  
 
zgodnie z wymaganiami dyrektyw:  
2006/95/EC, 87/404/EC, 2004/108/EC, 97/23/EC, 2000/14/EC 
 
Poziom ciśnienia akustycznego (LPA) : 77 dB (A) 
Niepewność (K) : 3dB (A) 
Poziom mocy akustycznej (LWA) : 97 dB (A) 
Niepewność (K) : 3dB (A) 
 
PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI WYMAGANA PRZEZ DYREKTYWĘ 2000/14/WE ZOSTAŁA 
PRZEPROWADZONA ZGODNIE Z ZAŁACZNIKIEM VI 
 
Badanie na rynek WE zostało przeprowadzone przez: 
TUV SUD Product Service GMBH 
Ridlerstraße 65, 80339 Munchen 
Numer raportu: Z1A100873882011 
Dokumentacja techniczna przechowywana jest w siedzibie firmy Vander: 
 
Vander, ul. Krakowska 156a, 35-506 Rzeszów 
 

Osoby odpowiedzialne za skompletowanie dokumentacji technicznej 
 oraz sporządzenia deklaracji w imieniu producenta         

                 

 
Wiktor Zając 

specjalista d/s eksportu 

 
Michał Schabowski 

specjalista d/s importu 
 
MIEJSCE ORAZ DATA WYDANIA:  Rzeszów, 15.07.2013 r. 
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KARTA GWARANCYJNA 
Warunki niniejszej gwarancji obejmują tylko narzędzia marki VANDER 

Nr seryjny urządzenia: 
 
 
 

Adres punktu sprzedaży:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data sprzedaży:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numer dowodu zakupu:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numer katalogowy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa urządzenia:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ZAKRES GWARANCJI 
1. VANDER udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedawanego wyrobu. 
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedawanym wyrobie, będącej następstwem 
wadliwości użytych materiałów, nieprawidłowości montażu lub technologii wykonania wyrobu. 
3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji VANDER zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej 
naprawy. Naprawa zostanie dokonana w wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. 
4. Duplikaty Karty Gwarancyjnej nie będą wydawane. 
5. Gwarancja na sprzedawany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z 
niezgodności wyrobu z umową. 
6. W przypadku reklamacji należy dostarczyć kompletne urządzenie z wyposażeniem. Brak osprzętu może spowodować 
niepodjęcie naprawy gwarancyjnej. Procedury: 
Nabywca indywidualny – dostarcza narzędzie do punktu sprzedaży lub serwisu lokalnego z wymaganymi dokumentami. 
Przedsiębiorca – właściciel narzędzia będącego w obrocie gospodarczym winien korzystać z lokalnego serwisu 
naprawczego. 
Rezygnacja z lokalnego serwisu naprawczego i wysyłka narzędzia do serwisu centralnego przenosi koszty przesyłki na 
użytkownika. 
7. Jeżeli klient nie załączy do reklamowanego urządzenia ważnej i wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu 
wyrobu, wówczas naprawa urządzenia automatycznie będzie płatna. 
8. Konieczność oczyszczenia narzędzia – w celach naprawy w serwisie – jest usługą płatną.  
9. Brak opisu usterki może wydłużyć okres naprawy o 20 dni roboczych, bez przedłużenia okresu gwarancji.  
 
OKRES GWARANCJI 
Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od dnia zakupu wyrobu przez użytkownika wpisanego w Karcie Gwarancyjnej. 
W przypadku zakupu w celach komercyjnych (wystawienie faktury VAT) gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy. 
 
1. VANDER zobowiązuje się do dokonania naprawy także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wada wystąpiła i została 
zgłoszona w okresie gwarancji. 
2. Jeżeli VANDER wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wydania wyrobu 
wolnego od wad. Jeżeli podczas naprawy wyrobu VANDER wymieni część w wyrobie, termin gwarancji zostanie 
przedłużony o czas naprawy zarówno co do całego wyrobu, jak i wymienionej części.  
 
OGRANICZENIA 
Gwarancja nie obejmuje: 
- Wad wynikających z normalnego zużycia części wyrobu takich, jak: uszczelki, okładziny ścierne, paski napędowe, 
bezpieczniki, żarówki, płyny i środki smarujące, ostrza noży, brzeszczoty, akumulatory, szczotki węglowe silników 
elektrycznych, sworznie bijaka w młotowiertarkach.  
- Napraw polegających na regulacji, czyszczeniu, smarowaniu, wymianie filtrów i części wymienionych wyżej: uszkodzeń 
wynikłych z niewłaściwego użytkowania (np. z niezgodnego z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem, powodującego 
przeciążenie, itp.), niewłaściwej konserwacji lub przechowania, uszkodzenia powstałe z powodu braku walizki 
transportowej: uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika (np. zerwanie blokady wrzeciona, uszkodzona obudowa itp.) 
- Uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki i 
kontynuowania pracy uszkodzonym wyrobem. 
- Uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niewłaściwych części, filtrów, zastosowania niewłaściwych smarów lub 
olejów, itp. 
 
 



- Wad powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego, uderzenia pioruna, pożaru, powodzi, klęsk 
żywiołowych lub też innych czynników zewnętrznych. 
- Wyrobów w których dokonano napraw samowolnych lub poza wskazanymi poniżej punktami. 
- W przypadku kiedy numer jest nieczytelny lub zniszczony reklamacja może zostać odrzucona. 
Uwaga! Reklamowany wyrób powinien zostać uprzednio oczyszczony przez osobę zgłaszającą reklamacje. Serwis może 
odmówić przyjęcia do naprawy wyrobu nieoczyszczonego lub oczyścić go na koszt zgłaszającego reklamacje. Uwaga! 
Zakupiony wyrób jest przeznaczony wyłącznie dla majsterkowiczów oraz do użytku domowego. Gwarancja nie obejmuje 
wykorzystywania wyrobu do prac profesjonalnych lub zarobkowych oraz ciągłej pracy wyrobu mogącej doprowadzić do 
jego przeciążenia.  
 
NAPRAWA 
1. W przypadku wystąpienia niesprawności wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do: 
- Powstrzymania się od używania uszkodzonego wyrobu do chwili stwierdzenia usterki 
- Dostarczenia do naprawy narzędzia kompletnego wraz z osprzętem oraz opakowaniem (w przypadku, gdy urządzenie jest 
sprzedawane w pudełku kartonowym lub w zestawie z walizką transportową). 
- Dostarczenia do naprawy narzędzia kompletnego wraz z niezbędnymi dokumentami (karta gwarancyjna i dowód zakupu) 
do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego. 
- Wraz z Kartą Gwarancyjną dołącz szczegółowy opis usterki. 
2. W przypadku uznania gwarancji koszty transportu narzędzi z serwisu pokrywa sprzedawca. 
W przypadku nie uznania gwarancji, koszty transportu narzędzi z serwisu pokrywa kupujący. 
3. VANDER nie ma obowiązku dostarczać klientowi wyrobu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej. 
4. Klientowi przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy, jeżeli: 
- Punkt serwisowy dokona napraw, a wyrób będzie w ocenie punktu serwisowego nadal posiadać wady uniemożliwiające 
jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
- Punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe lub połączone z nadmiernymi kosztami. 
5. W przypadku wymiany wyrobu na nowy potrąca się wartość brakujących lub uszkodzonych przez klienta elementów 
wyrobu oraz brakujących akcesoriów stanowiących dodatkowe wyposażenie danego wyrobu. 
6. Jeżeli wymiana wyrobu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.  
 
1. Data przyjęcia do naprawy:…………………………………………….. 2. Data przyjęcia do naprawy:…………………………………………….. 
 Data naprawy:…………………………………………………………………  Data naprawy:………………………………………………………………… 
 Zakres naprawy:………………………………………………………………  Zakres naprawy:……………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 Rodzaj i ilość zużytych części:…………………………………………..  Rodzaj i ilość zużytych części:………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 Ilość roboczogodzin:………………………………………………………..  Ilość roboczogodzin:……………………………………………………….. 
 Data odbioru i podpis użytkownika:…………………………………  Data odbioru i podpis użytkownika:………………………………… 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 Data i podpis serwisu:……………………………………………………..  Data i podpis serwisu:…………………………………………………….. 
 
3. Data przyjęcia do naprawy:…………………………………………….. 4. Data przyjęcia do naprawy:…………………………………………….. 
 Data naprawy:…………………………………………………………………  Data naprawy:………………………………………………………………… 
 Zakres naprawy:………………………………………………………………  Zakres naprawy:……………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 Rodzaj i ilość zużytych części:…………………………………………..  Rodzaj i ilość zużytych części:………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 Ilość roboczogodzin:………………………………………………………..  Ilość roboczogodzin:……………………………………………………….. 
 Data odbioru i podpis użytkownika:…………………………………  Data odbioru i podpis użytkownika:………………………………… 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 Data i podpis serwisu:……………………………………………………..  Data i podpis serwisu:…………………………………………………….. 
 

Adresy punktów serwisowych na stronie www.vander.pl 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian. 






