
 

 

 

 

 

  

MANUAL DE UTILIZARE 

MOTOPOMPE 

 

 
 

 

 

INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUA 



 

ATENTIE! 

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY 

EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE . 

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI. 

 

1 . MASURI DE SIGURANTA 

Asigurati-va ca ati citit toate masurile de precautie cu atentie . 

 

MEDIUL INCONJURATOR 

 

- Utilizati pompa pe o suprafata stabila, fara pietris . 

- Ţineti pompa la cel putin 1 metru departare de cladiri . 

- Indepartati pompa de materiale inflamabile sau alte materiale periculoase (gunoaie, deseuri, 

lubrifianti, explozibili). 

 

PREVENIREA INCENDIILOR 

- Asigurati-va ca ati oprit motorul inainte de alimentarea cu combustibil . 

- Nu supraincarcati rezervorul. 

- Daca apar scurgeri, stergeti uleiul scurs, asteptaţi sa se usuce si apoi porniti motorul. 

- Nu utilizati pompa cand fumati sau apare o flacara deschisa . 

 

ALTE INFORMATII IMPORTANTE 

- In timpul functionarii pompei indepartati-va de partile in miscare sau fierbinţi. 

- Cei care utilizeaza  pompa trebuie sa cunoasca instructiunile de siguranta. 

- Trebuie sa stiti sa opriti pompa repede si sa cunoasteti operarea tuturor controalelor. 

- Strangeti bine capacul rezervorului si inchideti robinetul inainte de deplasare. 

- Verificati uleiul motorului si reumpleti daca este necesar. 

- Verificati cu atentie ca imbinarile si conductele sa fie bine stranse si sa nu existe scurgeri . 

 

 

 

 



 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

2 . PARTI COMPONENTE 

 

   MOTOPOMPA CENTRIFUGALA PENTRU APE CURATE (GP-10C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

3. MOTOPOMPA CENTRIFUGALA PENTRU APE CURATE  

(GP-20A, GP-30A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. PREGATIREA PENTRU PORNIRE 

Atasarea flanselor si verificarea supapelor 

Cand folositi pentru prima data pompa atasati flansele de aspiratie si alimentare, apoi verificati 

supapele pompei . 

 

[ ATENTIE ] 

 

Fiti atenti sa nu strangeţi suruburile prea tare. 

Efort de strangere pentru flansa de aspiratie: 90-120 kg-cm 

Efort de strangere pentru flansa de refulare: 90-120 kg-cm 

 

 

 

 



 

Conectarea furtunului de aspiratie 

 

Utilizati un furtun de aspiratie cu pereti ranforsati 

sau cu impletitura metalica. Se recomanda un 

furtun scurt deoarece pompele au timpul de 

autoamorsare direct proportional cu lungimea 

furtunului. 

 

 ATENTIE   

Utilizaţi întotdeauna un filtru cu furtunul de 

aspiraţie. Nisipul şi pietricelele aspirate de pompă 

vor cauza stricăciuni rotorului şi altor piese. 

 

 

Conectarea furtunului de refulare  

   Folositi coliere de prindere pentru furtun pentru 

 a preveni desprinderea sa la presiuni mari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5.Verificarea nivelului de ulei din motor 

 
Verificati nivelul uleiului pe un loc drept si cu  

motorul oprit . 

Infiletati joja în baia de ulei pentru a verifica 

nivelul.  

Dacă nivelul de ulei este sub nivelul minim  

reumpleti cu uleiul potrivit (vezi tabelul) pana la  

nivelul superior. 

Schimbati uleiul daca este murdar (vezi pag. 17) 

Folositi ulei de clasa SE (clasificarea API), sau de  

nivel superior. 

Daca folositi ulei multi-grade, consumul sau va  

creste cand temperatura mediului este mare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verificarea nivelului de combustibil 

    PERICOL  

 Nu realimentati in timp ce fumati sau in apropierea unor scantei sau alte materiale 

inflamabile. Pot apare accidente. 

 

Opriti motorul si scoateti capacul. 

Folositi doar benzina fara plumb. 

Inchideti robinetul de la combustibil inainte de a umple rezervorul cu benzina. 

Cand umpleti rezervorul folositi un filtru de combustibil. 

Stergeti orice urma de combustibil inainte de a porni motorul. 

 
Verificarea amorsarii pompei 

Se recomanda umplerea camerei de apa a pompei înainte de utilizare 

PERICOL 

Nu folositi pompa fara a fi amorsata, pot apare 

asupraincalziri. 

Folosirea pompei fara apa va distruge dispozitivul 

de etansare. Daca ati folosit pompa astfel, opriti-o 

imediat, si, inainte de a o amorsa, lasati-o sa se 

racească. 

 

 

6. PORNIREA MOTORULUI 

Verificaţi nivelul uleiului înainte de fiecare utilizare, ca în 

pagina 8.  

Intoarceti comutatorul in pozitia “I” (DESCHIS). 

 

 

 

 

 

 



 

 

    - Deschideti robinetul de combustibil .  

 

 

 

 

 

 

- Pozitionati parghia de control a vitezei la o distanta de 1/3 - 1/2 din distanta pana la viteza 

maxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitionati parghia de control a vitezei în pozitia “START”. 

- Inchideţi socul 

Daca motorul este fierbinte, sau temperatura mediului este mare, inchideti socul la jumatate sau 

lasati-l deschis de tot. 

Daca motorul este rece, sau temperatura mediului este scazuta, inchideti socul. 

 

 

 

 

 

- Trageti manerul de pornire pana cand opune rezistenta. Acesta este punctul de “compresie”. L 

asati-l sa revina la pozitia initiala si apoi trageti usor. 

 



 

- Nu trageti afara toata sfoara. 

- Dupa ce motorul a pornit, permiteti sforii sa revină la 

pozitia initiala in timp ce tineti de maner.  

 

 

 

7.  OPERAREA 

a)  Dupa ce ati pornit motorul deschideti incet socul 

-  Nu deschideti imediat socul daca motorul este rece sau temperatura mediului este scazuta, 

deoarece motorul se poate opri . 

b) Dupa ce ati pornit motorul poztiomnati parghia de control a vitezei la viteza minima (L) si 

lasati-l sa se inacalzeasca, in gol, cateva minute . 

Impingeti gradat parghia de control a vitezei 

spre viteza maxima, pozitia(H), si pozitiionati-

o la viteza dorita. 

     

NOTA: 

 Oricand nu este necesara viteza maxima, 

incetiniti motorul (in pozitia de relanti), 

pentru a consuma mai putin combustibil si a 

mari durata de viata a motorului . 

 

SENZOR DE ULEI (OP TIONAL) 

 

Senzorul de ulei detecteaza scaderea nivelului de ulei sub un nivel pre - stabilit si opreste 

automat motorul 

Daca motorul s-a oprit automat verificati nivelul uleiului. Umpleti cu ulei pana la nivelul superior 

si porniti motorul. 

Daca motorul nu porneste verificati nivelul uleiului. 
 

 

 



 

ATENŢIE  

Când adăugaţi ulei nu scoateţi senzorul. 

Deschideţi capacul în celălalt capăt al carburatorului. 

 

8. OPRIREA MOTORULUI 

 

Impingeti parghia de control a vitezei in pozitia de 

viteza minima si lasati motorul sa ruleze la aceasta 

viteza 2-3 minute si apoi il opriti.  

 

 

 

 

Invartiti comutatorul de oprire in sens invers acelor 

de ceas, in pozitia “O” (OPRIT). Nu opriti brusc 

motorul cand ruleaza la viteza mare.  

 Inchideti robinetul de combustibil. 

 

 

Trageti de sfoara incet pana cand opune rezistenta si lasati apoi manerul sa se intoarca in locasul 

sau. 

 

NOTA 

Operatia de mai sus este necesara pentru a preveni 

intrarea aerului umed in camera de ardere. 

 

 

 

 



 

OPRIREA MOTORULUI PRIN OPRIREA COMBUSTIBILULUI 

 

Inchideti robinetul de la combustibil si asteptati pana cand motorul se opreste. 

Nu lasati combustibil in carburator pentru perioade mari de timp, deoarece acesta se poate 

infunda cu impuritati si poate determina disfunctionalitati. 

 

 
9. PROGRAM DE ÎNTREŢINERE 

INSPECTIA ZILNICA 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

INTREŢINEREA PERIODICA 

Intretinerea periodica este vitala sigurantei si eficientei motorului pompei. 

 

[ ATENŢIE ] 

Schimbati la fiecare doi ani garniturile de cauciuc de la conductele de combustibil. Daca apar 

scurgeri schimbati conducta imediat. 

 

 

 

 

 

 

 8 ore  50 ore 200 ore 500 1000  

 (zilnică)  (săpt.) (lunar) ore ore 

        

CURATATI GRUPUL DE POMPARE ŞI 

VERIFICATI SURUBURILE X       

        

VERIFICATI SI COMPLETATI ULEIUL DE 

MOTOR X  

(Reumpleţi zilnic până la nivelul 

superior)  

 După 

primele 

 20 ore 

      

SCHIMBATI ULEIUL  X     

        

CURATATI BUJIA   X     

CURATATI FILTRUL DE AER   X     

CURATATI FILTRUL DE COMBUS-TIBIL    X    

CURATATI SI AJUSTAŢI BUJIA    X    

CURATATI SI AJUSTAŢI CARBU-RATORUL     X   

CURATATI CHIULASA     X   

CURATATI REZERVORUL DE 

COMBUSTIBIL     X   

REVIZIE GENERALA     X X 



 

10. ÎNTRETINERE 

 

VERIFICAREA BUJIEI 

- Curatati depunerile de carbon de pe electrodul  

bujiei folosind o perie de sarma sau un instrument 

special. 

- Verificati fanta electrodului. Ajustati la  

0,6 - 0,7 mm. 

 

 

SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR 

- Schimbarea initiala uleiului 

.....dupa 20 ore de functionare 

- Dupa aceea la fiecare 50 ore de functionare 

 

ATENŢIE 

Asigurati-va ca robinetul de la combustibil este bine 

strans pentru a preveni scurgerile. 

● Cand schimbaţi uleiul, opriti motorul şi slabiti 

robinetul de evacuare. 

● Strangeţi robinetul înainte de umplere. 

● Pentru tipul de ulei necesar vezi pag. 8. 

● Folositi întotdeuna uleiul potrivit. Daca folositi ulei murdar, insuficient sau de prosta calitate 

durata de viata a motorului va fi scurtata. 

 

AJUSTAREA CARBURATORULUI 

Cand reglati, intorcand surubul spre dreapta, rpm 

creste, si intoarcand la stanga, rpm scade . 

Rpm normala (in gol)        3100±100 rpm 

 

 

 

 

 



 

CURATAREA FILTRULUI DE COMBUSTIBIL (NU FUMATI!) 

- Verificati sa nu fie apa sau impuritati in filtrul de combustibil. 

- Pentru a scoate impuritatile, inchideti robinetul de combustibil si scoateti cupa filtrului. 

 

- Dupa ce scoateti impuritatile si apa, spalati cu kerosen. Reinstalati cu atentie pentru a preveni 

scurgerile. 

 

INLOCUIREA CONDUCTEI DE BENZINA 

Inlocuiti conducta de benzina la fiecare 2 ani . 

Schimbati conducta imediat daca picura.  

 

VERIFICAREA SURUBURILOR, PIULITELOR SI 

A BOLTURILOR 

Strangeti suruburile si piulitele slabite. 

Cercetati daca sunt scurgeri de ulei sau 

combustibil . 

Inlocuiti partile defecte cu altele noi . 

 

CURATAREA POMPEI IN INTERIOR 

Rotiti clapeta in sens invers acelor de ceas si deschideţi suportul capacului. 

Trageti carcasa spre dvs. şi apoi scoateti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

11 . REZOLVAREA PROBLEMELOR 

 
Probleme Cauze posibile  Solutii 

Pompa nu 
functioneaza 

Motorul nu porneste Dezasamblati si curatati 

  Blocarea rotorului Dezasamblati si curatati 

  Aspira aer la partea de admisie  Verificati conductele de 
admisie 

  Motorul are caderi de turatie  Consultati vanzatorul 

  Spargerea garniturii mecanice Consultati vanzatorul 

  Depunerile de reziduri tin valva 
deschisa 

Dezasamblati si curatati 

Volum mic Inaltime de aspiratie mare (mica)   

  Furtunul este prea lung sau prea subtire Folositi un furtun gros cu o 
lungime minima 

  Scurgeri de apa la circuitul de apa   

  Uzarea rotorului    

  Sorbul este murdar Curatati 

  Depuneri de mizerii in rotor  Dezasamblati si curatati 

  Viteza motorului este prea mica Consultati vanzatorul 

  Aspira aer la partea de admisie  Verificati conductele de 
admisie 

  Apa de amorsare insuficienta in carcasa 
pompei 

Amorsati complet 

Pompa nu se 
autoamorseaza  

Strangere imperfecta a robinetului de 
evacuare  

Strangeti complet robinetele  

  Viteza motorului este prea mica Consultati vanzatorul 

  Absoarbe aer la garnitura mecanica Consultati vanzatorul 

Furtunul de 
refulare nu sta 
cuplat 

Furtunul poate fi rasucit sau capatul de 
refulareeste infundat sau blocat 

Indreptati-l / Curatati-l 

 

 



 

  CAND MOTORUL NU PORNESTE: 

- Faceti urmatoarele verificari inainte de a duce pompa la service. 

- Daca mai aveti probleme dupa ce faceti verificarile, duceti pompa sa fie reparata la service.  

 



 

12. PREGATIREA PENTRU DEPOZITARE 

 
 

APA 

Scurgeti toata apa prin robinetul de evacuare. 

Atentie! Inainte de a insuruba robinetul de 

evacuare curatati si filetul din carcasa. Daca nu, 

filetul se va strica. 

 

 

 

 

DECONECTA ŢI FURTUNUL DE REFULARE  

Inclinati pompa si scurgeti toata apa.  

Daca apa ingheata in camera de pompare pot 

 apare defectiuni mari la pompa. 

 

COMBUSTIBIL (NU FUMAŢI!) 

Scoateti capacul filtrului si deschideti Robinetul pentru 

a goli rezervorul de combustibil.  

Scoateti surubul de la camera cu nivel constant a 

carburatorului(dedesubt) si scoateti combustibilul din 

carburator . 

ULEI 

Schimbati uleiul uzat din motor cu ulei nou . Scoateti 

bujia, turnati cam 5cm3 de ulei de motor in cilindru, 

trageti incet de sfoara de pornire de 2-3 ori si 

strangeti bujia . 

CURATATI SI DEPOZITATI 

-    Trageti de sfoara de pornire pana cand opune 

rezistenta si lasati-o in aceasta. 

 -   Depozitati pompa intr-un loc uscat si fara praf . 

 -   Ţineti intotdeauna pompa acoperita. 

 

 



 

13. SPECIFICATII TEHNICE 
 

 

Caracteristici 
Model 

GP-10C GP-20C GP-30C 

Putere 2 CP 6.5 CP 6.5 CP 

Tip motor 2 timpi 4 timpi 4 timpi 

Capacitate cilindrica 40.2cc 196cc 196cc 

Debit max. 8000 L/h 30000 L/h 60000 L/h 

Inaltime max. de livrare 30m 28m 30m 

Adancime max. absorbtie 8m 8m 8m 

Racordare 1” 2” 3” 

Capacitate rezervor 1.2L 3.6L 3.6L 

Combustibil amestec benzina 

si ulei  25:1 

benzina  benzina 

Greutate 9kg 26kg 28.5kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semnatura si stampila 

vanzatorului 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE 

 

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

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

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

                                                                Semnatura cumparatorului               

                                                                     

Vandut prin societatea ………………………………………………….. din localitatea 

………………………………………………………………..str ………………………….. nr ………………… 

Termenul de garantie comercial 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. 
 



 

Perderea 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. 

 

 
 
 

Importator: SC RIVIERA BIKE SRL, 

Str. Tanase Banciu, nr. 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania 

Telefon: 021.361.18.20 

Email: service@blademotors.ro 

 

Nr. 
Crt 

Data inregis. 
reclamatiei 
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