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cod: WFS058 



cod: SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL

1. REGULI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ
Lucrul în condiții de siguranță cu acest aparat este posibil numai atunci când informațiile de 
operare și de siguranță sunt citite complet și instrucțiunile conținute în acesta sunt respectate cu 
strictețe.
În plus, trebuie respectate indicațiile generale de siguranță din broșura anexată.
Pentru a preveni deteriorarea auzului, purtați protecție auditivă.
Purtați ochelari de protecție și încălțăminte robustă. Pentru părul lung, purtați protecție pentru păr. 
Lucrați numai cu haine strânse pe corp.
Praful produs în timpul lucrului poate fi dăunător sănătății, inflamabil sau exploziv. Sunt necesare măsuri 
de protecție adecvate.
Exemple: unele prafuri sunt considerate cancerigene. Folosiți o extracție adecvată de praf / așchii și 
purtați o mască de protecție împotriva prafului.
Praful de metal ușor poate arde sau exploda. Păstrați întotdeauna locul de muncă curat, deoarece 
amestecurile de materiale sunt deosebit de periculoase.
Dacă cablul este deteriorat sau tăiat în timp ce lucrați, nu atingeți cablul, ci trageți imediat ștecherul. Nu 
folosiți niciodată mașina cu un cablu deteriorat. Conectați mașinile care sunt utilizate în aer liber printr-
un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de acționare de maximum 30 mA. Nu folosiți mașina în 
ploaie sau amestec. 
Direcționați întotdeauna cablul spre spate, departe de mașinărie. 
Folosiți detectoare adecvate pentru a găsi linii de utilități ascunse sau sunați la compania locală de 
utilități pentru asistență. Contactul cu liniile electrice poate duce la incendiu sau electrocutare. 
Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la o explozie. Pătrunderea unei conducte de apă va provoca 
daune materiale sau un șoc electric. 



Acționați mașina numai cu mânerul auxiliar 14. 

Asigurați piesa de prelucrat. O piesă de lucru ținută cu dispozitive de prindere sau într-o menghină este 
mai sigură decât atunci când este ținută cu mâna. 
Așezați mașinăria pe piuliță / șurub numai când este oprită.  
Aveți grijă la înșurubarea șuruburilor lungi, pericol de alunecare. 
Când lucrați, țineți întotdeauna mașinăria ferm cu ambele mâini și asigurați o poziție sigură. 
Opriți întotdeauna mașinăria și așteptați până când se oprește înainte de a o pune jos. 
Nu permiteți niciodată copiilor să folosească aparatul. 

Ambreiaj de suprasarcină 
Dacă burghiul se blochează sau se prinde, acționarea la axul burghiului este întreruptă. Datorită forțelor 
care apar ca rezultat, țineți întotdeauna mașinăria în siguranță cu ambele mâini și luați o poziție 
fermă. 

2 FUNCȚII 
Specificațiile Produsului 

Ciocan Rotopercutor 
PROFESIONAL 
Tip motor: electric 220V
Putere: 800W
Viteza de rotatie: 0-1100rpm
Rata de impact: 4000 bpm
Putere impact: 4J
Mandrina: SDS Plus
Gaurire: 
- lemn - 25mm, 
- zidarie - 16mm, 
- fier - 13mm
Maner soft grip
Maner auxiliar
Tija de ghidare
Suplimentar mandrina cu prindere normala      

Specificațiile se aplică tensiunii nominale de [U]220V. Pentru tensiuni mai mici și cu modele pentru 
anumite țări, specificațiile pot varia. 

Informații despre zgomot / vibrații 
Valori măsurate determinate conform EN 50 144. Nivelurile de zgomot ponderate A ale sculei sunt de 
obicei: 



 

Nivel de presiune acustică: 91 dB (A) 
Nivel de putere sonor: 104 dB (A) 
 
 
 
Purtați protecție pentru urechi! 
Accelerația ponderată este de obicei de 12m/s². 
 
Utilizarea prevăzută 
Aceste mașini sunt destinate găuririi cu ciocan în beton, cărămidă și piatră. Sunt  potrivite pentru 
găurirea fără impact în lemn, metal, ceramică și plastic. 
Mașinile cu comandă electronică și rotația dreapta / stânga sunt, de asemenea, potrivite pentru 
acționarea cu șurub și tăierea filetului. 
 
Elemente de produs 
Vă rugăm să deschideți pagina rabatabilă cu ilustrarea unității și lăsați-o deschisă în timp ce citiți 
instrucțiunile de utilizare. 
 

1. Mandrin pentru burghiu cu schimbare rapidă SDS-plus 
2. Suport pentru scule (SDS-plus) 
3. Capac de protecție împotriva prafului 
4. Manșon de blocare 
5. Inel de blocare a mandrinei de burghiu cu schimbare rapidă 
6. Comutator de rotație dreapta / stânga 
7. Buton de blocare 
8. Comutator pornire / oprire cu funcție de control a vitezei 
9. Buton de deblocare 
10. Comutator de selecție mod operațional 
11. Buton de pe mânerul auxiliar 
12. Stop de adâncime 
13. Mâner auxiliar 
14. Șurub pentru mandrina de găurit 
15. Mandrină de foraj 
16. Adaptor SDS-plus pentru mandrina de găurit 
17. Mandrina de foraj asamblată 
18. Suport universal pentru biți de șurubelniță 

 
3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 
Mâner auxiliar (vezi Fig. A) 
Utilizați mașina numai cu mânerul auxiliar 13. Rotind mânerul auxiliar 13 într-o poziție confortabilă, se 
poate obține o poziție de lucru fără oboseală și, prin urmare, sigură. 
Slăbiți mânerul auxiliar 13 în sens invers acelor de ceasornic și reglați mânerul în poziția de lucru dorită. 
Asigurați-vă că banda de prindere a mânerului auxiliar se află în canelura destinată acestuia în carcasă. 
Apoi strângeți din nou mânerul auxiliar 13 rotind în sensul acelor de ceasornic. 
 
Selectarea mandrinelor și instrumentelor de găurit 
Pentru găurirea și ciocănirea cu ciocan, sunt necesare unelte SDS-plus care sunt introduse într-un 
mandrin de găurit SDS-plus. Pentru găurirea în oțel sau lemn, pentru înșurubarea și pentru tăierea 
firelor, se folosesc scule fără SDS-plus (de exemplu, burghie cu arbori cilindrici). Pentru aceste 



 

instrumente, este necesară o schimbare rapidă fără cheie sau un mandrin de găurit cu angrenaj. 
 
 
 
 
Nu folosiți scule fără SDS-plus pentru găurirea cu ciocanul sau dăltuirea! Uneltele fără SDS-plus și 
mandrinele lor sunt deteriorate de găurirea cu ciocanul sau dăltuirea. 
Mandrina burghiu cu schimbare rapidă SDS-plus poate fi înlocuită cu ușurință cu mandrina burghiu fără 
cheie furnizată. 
 
Introducerea / Înlocuirea mandrinei 
Introducerea mandrinei de găurit pentru lucrul cu scule fără SDS-plus (vezi Fig. B). 
Pentru a lucra cu scule fără SDS-plus (de exemplu burghie cu arbori cilindrici), trebuie utilizată o 
mandrină de găurit adecvată. Înșurubați adaptorul SDS-plus 16 (accesoriu) în mandrina de găurire a 
angrenajului 15. Fixați mandrina de burghie cu șurubul 14. Curățați arborele adaptorului și ungeți ușor 
capătul de introducere înainte de introducere. 
Introduceți arborele mandrinei de găurit asamblate 17 cu o mișcare de răsucire în suportul sculei 2 până 
când se aude că se blochează. 
Arborele adaptorului se blochează singur. Verificați blocarea trăgând de mandrina burghiu. 
Scoaterea mandrinei burghiu 
Pentru a scoate mandrina de găurit 17, trageți manșonul de blocare 4 în spate, țineți-o în această poziție și 
scoateți mandrina de găurit din suportul sculei. 
 
Introducerea / înlocuirea instrumentului 
Aveți grijă când schimbați sculele ca respectivul capac de protecție împotriva prafului 4 să nu fie 
deteriorat. 
 
Instrumente SDS-plus 
Instrumentul SDS-plus este conceput pentru a putea fi deplasat liber. Acest lucru provoacă excentricitate 
atunci când mașina nu este încărcată. Cu toate acestea, burghiul se centrează automat în timpul 
funcționării. Acest lucru nu afectează precizia găuririi. 
 
Introducerea unui instrument SDS-plus (vezi Fig. C) 
Așezați pe mandrina de găurire cu schimbare rapidă SDS-plus 1 (consultați atașarea mandrinei de 
burghiu cu schimbare rapidă). 
Curățați instrumentul înainte de a introduce și ungeți ușor capătul de introducere. 
Introduceți scula cu o mișcare de răsucire în suportul sculei 2 până când se blochează. 
Instrumentul se blochează singur. Verificați blocarea trăgând de instrument. 
Scoaterea instrumentului SDS-plus (Fig. F) 
Trageți manșonul de blocare 5 în spate (a), țineți-l în această poziție și scoateți scula din suport (b). 
Instrument fără SDS-plus 
 
Nu folosiți scule fără SDS-plus pentru găurirea cu ciocanul sau dăltuirea! Uneltele fără SDS-plus și 
burghiul lor sunt deteriorate prin forarea cu ciocanul sau dăltuirea. 
Introducerea instrumentului 
Așezați pe mandrina de găurire a angrenajului 17 (accesoriu) (consultați Introducerea mandrinei de găurit 
pentru lucrul cu scule fără SDS-plus). 
Rotiți manșonul mandrinei de găurire a angrenajului inelar în sens invers acelor de ceasornic până când 
suportul sculei este suficient de larg deschis. Introduceți scula în mijlocul suportului sculei și fixați-o cu 
cheia mandrinei de găurire în mod uniform în toate cele trei găuri. 



 

Îndepărtarea instrumentului 
 
 
 
Rotiți manșonul mandrinei de găurire a angrenajului cu ajutorul cheii mandrinei de găurit în sens invers 
acelor de ceasornic până când instrumentul poate fi demontat. 
Reglarea adâncimii de găurire (vezi Fig. E) 
Cu opritorul de adâncime 12, poate fi setată adâncimea de găurire dorită.  
Apăsați butonul 11 al mânerului auxiliar și introduceți opritorul de adâncime în mânerul auxiliar 13 astfel 
încât partea canelată a opritorului de adâncime să fie orientată în jos. 
Introduceți scula SDS-plus la opritor în suportul sculei 2. În caz contrar, libertatea de mișcare a sculei 
SDS poate duce la o setare incorectă a adâncimii de găurire. 
Trageți opritorul de adâncime atât de departe încât distanța dintre vârful burghiului și vârful opritorului 
de adâncime să corespundă adâncimii de găurire dorite. 
Punerea în funcțiune 
Folosiți întotdeauna tensiunea de alimentare corectă! 
Tensiunea sursei de alimentare trebuie să fie în concordanță cu valoarea dată pe placa de identificare a 
mașinii. Mașinile desemnate pentru 230V pot fi operate și cu 220V. 
Setați modul de funcționare 
Cu selectorul de mod de operare 11, selectați modul de funcționare al mașinii. Schimbați modul de 
funcționare numai când aparatul este oprit! În caz contrar, mașina poate fi deteriorată. 
Pentru a schimba modul de funcționare, apăsați butonul de blocare 10 și rotiți selectorul de mod de 
funcționare 11 în poziția dorită până când se aude să se blocheze. 
 
Pentru forarea ciocanului în beton și piatră 
Pentru găurirea în oțel sau lemn, pentru acționarea șuruburilor și tăierea firelor 
Pentru reglarea poziției de daltă (Blocare-variabilă) 
Pentru daltă 
Setarea sensului de rotație 
 
Cu comutatorul de rotație dreapta / stânga 6, direcția de rotație a mașinii poate fi schimbată. 
Schimbați direcția de rotație numai când mașina este oprită! În caz contrar, mașina poate fi deteriorată. 
Rotație dreaptă: rotiți comutatorul de rotație dreapta / stânga 6 pe ambele părți până la oprire în poziție 
← 
Rotație stânga: rotiți comutatorul de rotație dreapta / stânga 6 pe ambele părți până la oprire în poziție → 
Setați direcția de rotație pentru găurirea și dăltuirea ciocanului întotdeauna pentru rotația corectă. 
 
Pornire / oprire 
Pentru a porni aparatul, apăsați comutatorul de pornire / oprire 8 pentru a bloca, apăsați comutatorul de 
pornire / oprire 8 și blocați apăsând butonul de blocare 7. 
Pentru a opri, eliberați comutatorul de pornire / oprire 8 când este blocat, mai întâi apăsați comutatorul 
de pornire / oprire 8 și apoi eliberați-l. 
Setarea vitezei 
Prin creșterea sau scăderea presiunii pe comutatorul de pornire / oprire 8, viteza mașinii pornite poate fi 
reglată continuu. 
Viteza redusă a mașinii facilitează pornirea găurilor (de exemplu pe suprafețe netede, cum ar fi plăcile), 
previne alunecarea burghiului și sfărâmarea găurii forate. 
Intervalele de viteză recomandate: 

- Viteză mare pentru găurirea ciocanului în beton sau piatră, precum și pentru dăltuire. 



- Viteză medie pentru găurirea oțelului și lemnului. 

- Viteză redusă pentru acționarea șuruburilor și tăierea firelor. 

Instrucțiuni de lucru 
Dăltuire 
Scula SDS-plus poate fi rotită în suportul sculei în diferite poziții pentru a obține o poziție de lucru optimă 
și cu oboseală redusă.  
Rotiți comutatorul de selecție a modului de funcționare pe 10 poziții (blocare variabilă). Apoi rotiți scula în 
suportul sculei în poziția dorită. 
Pentru cizelare, rotiți comutatorul de selecție a modului de funcționare 10 în poziție. Aceasta blochează 
instrumentul. 
Înșurubare (vezi Fig. F) 
Pentru a utiliza biți de șurubelniță, este necesar un suport universal cu ax SDS-plus 18 (accesoriu). 
Curățați arborele adaptorului și ungeți ușor capătul de inserție înainte de introducere. 
Introduceți suportul universal 18 cu o mișcare de răsucire în suportul sculei 2 până se blochează. 
Suportul universal se blochează singur. Verificați blocarea trăgând de suportul universal. Introduceți o 
șurubelniță în suportul universal. 
Pentru a scoate suportul universal 18, trageți manșonul de blocare 4 în spate, țineți-l în această poziție și 
scoateți suportul universal din suportul sculei. 

4 ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚIE 
Întreținere 
Înainte de orice lucrare la mașină, trageți ștecherul de alimentare. 
Pentru un lucru sigur și eficient, păstrați întotdeauna mașina și fantele de ventilație curate. 
Curățați suportul sculei la fiecare utilizare. 
Înlocuirea capacului de praf 
Înlocuiți capacul de protecție 4 împotriva prafului fără întârziere dacă este deteriorat. Un capac de 
protecție deteriorat poate permite pătrunderea prafului în suportul sculei și poate duce la defecțiuni. 
Solicitați înlocuirea capacului de protecție împotriva prafului de către un agent de service clienți. 





 VEDERE EXPLODATA - WOLFSON - Ciocan rotopercutor - 800W 



LISTA PIESELOR DE SCHIMB -WOLFSON - Ciocan rotopercutor - 800W 

01 CAPAC 
02 INEL 14 * 1.5 
03 SAIBA 16*22*1.6 
04 INEL 19*2 
05 BLOCARE MANSON 
06 SAIBA 
07 BILA OTEL 
08 PIULITA 
09 ARC 
10 CAPAC BURGHIU 
11 O RING 
12 GARNITURA 
13 INEL OPRITOR 
14 STRIKER SHAFT 
16 ARC 
18 GARNITURA 
19 BUCSA 
20 RULMENT HK3012 
21 RULMENT HK0709 
24 INEL PLAT 
25 SAIBA 30*43*1.5 
26 ARC 
27 O-RING 11*2.5
28 SELECTOR FUNCTIE 
29 SELECTOR FUNCTIE 
30 ARC 5.8*44 
31 BUTON BLOCARE 
32 ANGRENAJ 
33 PIN 
34 PIPA CONECTOARE 
35 PIN 
36 DISC AMBREIAJ 
37 INEL 28*1.5 
38 INEL 27.5*1.5 
39 PERIE GHIDAJ 
40 O-RING 18*3.5
41 O-RING 9.6*3.5
42 CAMASA 



44 PERCUTOR 
45 PISTON O-RING 15.1*3 
46 CILINDRU 
47 SAIBA 
48 PIN CILINDRU 
49 O-RING
50 SUPORT RULMENT 
51 SUPORT 
52 FURCA PRESARE 
53 O-RING
54 RULMENT 609Z 
55 PLACA PRESARE RULMENT 
56 SURUB M4*10 
57 SCHIMBATOR DE VITEZE 
58 RULMENT 699Z 
59 FURCA SELECTOARE 
60 FURCA PE ARCURI 
61 RULMENT HK0910 
62 RULMENT 
63 RULMENT K15 
64 ANGRENAJ 
65 ARC 
66 SUPORT ARC 
67 SAIBA 
68 ROTOR 
69 GARNITURA 
70 RULMENT 607Z 
71 GHIDAJ 
73 STATOR 
74 INDUCTOR 
75 BUCSA 
77 CONTACT 
78 SUPORT PERII CARBON 
79 ARC 
80 PERII CARBON 5*8*19 
81 CABLU INTERN 98MM 
82 COMUTATOR 
83 CABLU 
85 MANSON CABLU 
86 CLEMA CABLU 
87 SURUB ST4.2*22 
88 CARCASA SPATE 
90 SURUB 

91 CLEMA 
92 ARC BUTON BLOCARE 
93 BUTON BLOCARE 
94 TIJA DE MASURARE 
95 MANER AUXILIAR 
96 PIULITA 
97 SURUB ST4.2*16 
98 SURUB ST4.2*16 
99 INEL ELSTIC 
100 SAIBA 9.3*13*0.5 
101 SAIBA 



 
 
 
 

 
EC Declaratie de Conformitate 

 
 

A. Numar identificare produs: WFS058 
B. Denumirea si adresa Producatorului/Importatorului: Riviera Bike SRL, str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, 

jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162  website@blademotors.ro 
C. Declaratia de conformitate este emisa pe raspunderea Producatorului/Importatorului : Riviera Bike SRL, str.Lt Maj Av Tanase 

Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162  website@blademotors.ro 
D. Obiectul declaratiei: 

Denumire: WOLFSON - Ciocan rotopercutor - 800W 
E. Obiectul declaratiei descris la punctul D este in conformitate cu legislatia europeana relevanta de armonizare si satisfice 

ansamblul prevederilor din: 
Directiva 2006/42/CE-  privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) - HG 
1029/03.09.2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor + HG 517/18.05.2011 pentru modificarea şi completarea 
HG 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor ; 

F. In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate 
urmatoarele standarde de armonizare: 
60745-1:2009/A11:2010  Scule electrice portabile cu motor. Siguranță. Partea 1: Cerințe generale 
60745-2-6:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru ciocane 
 

G. Organismul notificat TUV SUD PRODUCT SERVICE, filiala Shanghai China, a efectuat raportul de incercari nr. 704031386601-
02/ 29.09.2020 pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. M8A 055578 0042 REV01 in data de 
30.09.2020. 

H. Persoana responsabila pentru documentatia tehnica a produsului : este Giurgescu Bogdan 
I. Conform documentelor de atestare a conformitatii emise de producator, produsele mentionate mai sus asa cum au fost 

livrate in ambalajul original, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra  
mediului in situatia in care sunt instalate , utilizate, intretinute conform instructiunilor insotitoare. In cazul unei modificari 
asupra echipamentului, fara acordul producatorului sau distribuitorului autorizat, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea. 

 
Semnat pentru si in numele: RIVIERA BIKE SRL 
Popesti Leordeni, 24.08.2021 
Giurgescu Bogdan 
 

RIVIERA BIKE S.R.L.  
CUI: RO18613466 

 

mailto:office@bladetools.ro


CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE 
 
 
 
 

Produs………………...…………. Model…………………………………… 
 
 

Seria de fabricatie………………………………………………………………. 
 
 

Factura Nr / Data ………………………………………………………………. 
 
 
 
 

 

Semnatura si stampila Semnatura cumparatorului 
vanzatorului  

  
 
 
 

Vandut prin societatea ....................................................... din 

localitatea……………………………………………………………….. 

str…………………………..nr………………………………………… 

 
Termenul de garantie commercial este de …… luni de la vanzarea din magazin. 

 

Cumparator/Tel…………………………………………………………….. 
 
 

Data cumpararii produsului…………………………………………… 



 
 
Conditii de garantie:  
 
1. Certificatul de garantie este valabil numai daca acesta este completat corect fara 
modificari si stersaturi, semnat si stampilat cu stampila magazinului si insotit de documentele 
de cumparare originale (facture, chitanta, bon fiscal).  
2. Durata unei reparatii se poate stabili de comun acord intre client si vanzator. 
 
3. Conform art. 20 alin (3)og.21/92 si art.20 si art.21 si lg.449/2003, schimbarea produsului 
in termenul de garantie se va face numai in urmatoarele cazuri:  
- Produsul are viciu de fabricatie;  
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;  
- Nerespectarea termenului de reparatie convenit intre client si 
vanzator; - Lipsa comformitatii produsului. 

 
4. Returnarea produsului defect se va face numai cu ambalajul original si cu toate 
accesoriile livrate insotit de bonul de casa ( factura). 
 
5. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor consumabile ( in functie de tipul produsului, 

aceste accesorii consumabile pot fi baterii, discuri, lame, lanturi,capete rotative etc. care 
prezinta deteriorari mecanice, lovituri sau deformari, neschimbarea bateriilor la timp sau 
distrugerea tastaturii. 
 
Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului 
, in cadrul termenului de garantie. 
 
 
1. Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea, expertizarea si depanarea, in 
perioada de garantie, gratuit, in 30 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. In 
cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa constatarea 
imposibilitatii folosirii acestuia, cu un produs similar, acordandu-ne un nou termen de garantie, 
care curge de la data preschimbarii produsului, sau se va restitui beneficiarului contravaloarea 
produsului. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru 
produsul vandut initial. 
 
2. Daca produsul nu a fost folosit conform cu “ Manual de Utilizare” clientul va suporta valoare 
diagnosticarii de 20 ron. 
 
3. Vanzatorul are obligatia fata de consumator pentru produsul reclamat in cadrul termenului 
de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea 
acestuia, precum si cheltuielile de diagnosticare, expertizare, ambalare transport. 
 
4. Producatorul si vanzatorul sunt exonerate (absolviti) de obligatiile lor privind garantia daca 
defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consummator a instructiunilor de 
utilizare, intretinere, manipulare, transport, depozitare, cuprinse in documentatia care 
insoteste produsul. 



Pierderea garantiei:  
1. Conditii in care produsul isi pierde garantia:
- Neglijenta in utilizare; 
- Nerespectarea conditiilor de intretinere si utilizare precizate in manualul de utilizare; -
Transport si manipulare necorespunzatoare, socuri mecanice, lovituri, caderi; 
- Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptari sau modificari la
instalatia electrica sau la partile mecanice ale acestuia; 
- Instalare necorespunzatoare; 
- Nerespectarea normelor de electrosecuritate ce se impun in utilizarea produsului; -
Deteriorari sau defectiuni datorate calamitatilor natural, inundatii, incendii, traznet,
cutremur, socuri electrice; 
- Defectiuni datorate unor corpuri straine sau vietuitoare (insect,gandaci, etc) ce au intrat
in interiorul produsului. 
2. Nu fac obiectul garantiei defectiunile datorate utilizarii produsului in scopuri profesionale 
3. Dezlipirea sau ruperea intentionata a sigiliului de siguranta.

NU fac obiectul garanţiei următoarele componente şi accesorii, ale căror 
uzuri sunt considerate normale în urma utilizării: 

1. Pinion de antrenare lanţ (sprocket), şină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, 
filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, 
furtune, simeringuri, curele, etc.)

2. Filtru combustibil, buşon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet 
combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau 
pârghii, garnituri sau elemente de etanşare ale carburatorului sau părţi componente, ale 
căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare;

3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenţi, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer 
sau folosirii unuia necorespunzător, ori în cazul unor detonaţii produse în urma folosirii unui 
carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defecţiunea survine din cauza 
nerespectării regimului de turaţie ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător 
benzină cu ulei (raport amestec 30 ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziţionate de 

la  distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL).
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roţi sau role din plastic ;

5. Aprinderile şi releele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie,  
întrerupătoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleraţie, masă cosit, tracţiune, etc);
7. Saboţi şi plăcuţe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;



8. Componente electrice sau electronice, când defecţiunile survin din cauza lipsei
împământării, utilizarea sau expunerea în condiţii de mediu improprii (umezeală excesivă,
temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune
fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai
mare decât cea furnizată; 
9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecţiunea a survenit în urma
impurităţilor din pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, maşini, etc); 
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanţ motofierăstrău, disc
motocositoare, cuţit masă cosit, cuţit maşină gazon, cuţit moară/tocătoare, etc.; 
11. Tambur demaror, şnur starter, arc demaror, mâner starter;
12. Masă cosit, cuţit masă cosit, pinteni, contracuţite, dinţi, suport reglaj, suport nucă, 
nucă, bieletă (întreg lanţul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt 
corect exploatate, reglate sau curăţite.  

ATENTIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT 
NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU 

OPERATIUNI INDUSTRIALE 

ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI 
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE 

UTILIZARE AL PRODUSULUI 



In atentia clientului:  
1. Clientul este obligat sa solicite vanzatorului sa verifice daca produsul este insotit de
manualul de utilizare, accesoriile precizate in manual sa se faca proba de functionare a
produsului. 
2. Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de
functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia, daca
consumatorul solicita acest lucru. 
3. Clientul are obligatia de a citi si a lua la cunostiinta de conditiile de garantie si de
reparatie mentionate in certificatul de garantie. 
4. In cazul unei defectiuni a produsului, clientul are obligatia de a stabili un termen rezonabil
de reparative de comun accord cu vanzatorul.
5. Orice reclamatie ulterioara datorata nerespectarii acestor conditii nu face obiectul garantiei. 
6. Aparatul va fi adus la vanzator in stare de curatenie si cu ambalajul original. 
7. Nu folositi aparatul in conditii de umiditate, praf, temperature scazute.

Nr. Data Data Reparatia Prelungirea Garantia Numele Semnatura 
Crt inregistrarii solutionarii executata termenului acordata si Consumatorului 

reclamatiei reclamatiei /piese de garantie pentru semnatura 
consumatorulu inlocuite a lucrarea depanatorulu 

produsului de 
service 

SERVICE-URI AUTORIZATE 
SC. Riviera Bike SRL, Popesti Leordeni, Ilfov, Str. Tanase Banciu, nr.12
SC. Rivera Bike SRL - MAGAZINUL TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163
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LOC. Popesti Leordeni, jud. llfov, 
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