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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. 

 
Va multumim pentru achizitionarea unei batoze GOSPODARUL PROFESIONIST. 

Acest manual contine instructiuni de utilizare si intretinere a batozei GOSPODARUL 

PROFESIONIST. Toate informatiile din acest manual se bazeaza pe cele mai recente 

informatii disponibile la momentul tiparirii. 

Acordati o atentie deosebita paragrafelor precedate de aceste cuvinte: 
 

AVERTIZARE 
Indica posibilitate de raniri personale grave, deces si deteriorarea echipamentului 

daca nu se respecta instructiunile. 

 
ATENTIE 

Indica posibilitate de raniri personale sau deteriorarea echipamentului daca nu se respecta 

instructiunile. 

NOTA: Ofera informatii utile. 

Daca apare o problema sau daca aveti intrebari referitoare la batozele GOSPODARUL 

PROFESIONIST  consultati distribuitorul dumneavoastra. 

 
    AVERTIZARE 

 Batoza este fiabila si functioneaza in conditii de siguranta daca este exploatata conform    
 instructiunilor. 
 Cititi si intelegeti manualul inainte de a utiliza batoza. Nerespectarea acestei  
 instructiuni poate duce la raniri personale si deteriorarea echipamentului. 
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 1. PARTI COMPONENTE  
 

Batozele de porumb Gospodarul Profesionist sunt alcatuite din:  
- cadru; 
- rola; 
- cilindru de curatat; 

- capac; 
- motor; 
- picioare de sprijin 
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2. Metoda de lucru 
Alimentați cu energie pentru a porni motorul care pune în funcțiune mașina. Boabele de 

porumb vor fi curățate de pe știulete prin presiunea exercitată între rola învârtindu-se la 

viteză mare și cilindru. 

Verificați cablurile de alimentare să fie în perfecta stare, iar șasiul Batozei să nu fie în 

contact cu apa sau alte lichide. 

 

3. Principalii parametrii tehnici 
 

 
   

 4. Instalare si utilizare 
Este interzisă pornirea Batozei de către persoane neautorizate sau care nu au citit manualul de 

utilizare. 

Este interzis să lăsați Batoza la îndemâna copiilor și folosirea Batozei de către copii cu vârsta 

mai mică de 16 ani. 

În momentul în care porniți Batoza, asigurați-vă, că pe o rază de 2-3 metri nu se află persoane 

sau animale. 

 

4.1 Batoza trebuie instalată pe o suprafață fermă și netedă într-un loc deschis și uscat. 

4.2 Roata de transmisie atât a motorului cât și a axului de pe șasiu, trebuie să fie în același plan. 

Verificați cureaua de transmisie și direcția de rotație. 

4.3 Piesele de motor și piesele de schimb trebuie fixate prin șuruburi, fără coliziune și zgomot 

etc. 

4.4 După instalare, conectați Batoza la sursa de alimentare, rulați-o 2 sau 3 minute fără a o 
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alimenta cu știuleți de porumb. Asigurați-vă că nu există zgomote sau vibrații, apoi puteți adăuga 

porumb și începe curățatul. 

4.5 Alimentarea cu știuleți se face cursiv unul după altul. Împingerea în Cilindrul de Curățat 

se face fără a introduce degetele sau mâna. Știuletele va aluneca singur și nu este nevoie sa îl 

împingeți în Cilindrul de Curățat. 

4.6 In cazul în care, știuletele rămâne blocat și nu este evacuat, este interzisă verificarea 

Cilindrului de Curățat cu motorul pornit sau alimentat la tensiune electrică. Opriți motorul și 

decuplați alimentarea tensiunii electrice și verificați vizual cauza problemei aparatului. Pentru 

orice nelămuriri sau defecțiuni este interzisă încercarea remedierii de către dvs. a Batozei și 

trebuie să vă adresați unui service autorizat Riviera Bike. 

4.7 După încheierea activității, mențineți pornit motorul aproximativ 1-2 minute, așteptând 

ca boabele și știuleții să curgă din orificiul de evacuare. În cazul în care apar defecțiuni în perioada 

Garanției dar și în perioada Post Garanției, este interzisă încercarea remedierii de către personal 

neautorizat de către Riviera Bike. 

Pentru orice nelămurire sau defecțiune, adresați-vă service-urilor autorizate din rețeaua 

Riviera Bike. 

 

5. In cazul unor defecțiuni, verificați: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6. Întreținere 
6.1 Păstrați piesele curate și îndeajuns de unse cu ulei, curățați rulmenții în mod regulat. În 
 mod normal, uleiul lubrifiant ar trebui schimbat la fiecare 200 ore rulate. 
6.2 Cureaua de transmisie se lungește după funcționarea pe termen îndelungat, apoi ar trebui 
strânsă sau schimbată în timp. 
6.3. Curățați Batoza după utilizare, și puneți-o la adăpost ventilat și uscat. 
 

7. Ambalare 
7.1 Mașina este ambalată în cutie de carton.  
6.2 La transport și stocare, trebuie asigurate condiții anti-umiditate, anti-presiune și anti-
coliziune. 
 
 

Defect Cauza Metoda de eliminare 

Nu efectuează curățarea în 
timp ce cilindrul rulează în 
jurul axului 

direcție greșită de rulare 
a 
axului cilindrului 

Schimbați direcția 
motorului. 
 

Nu curăță bine. 
Rupe cerealele sau știuletii 

1. știuleții nu sunt uscați. 
2. Știuleți putrezi. 

1. uscați știuleții. 
2. alegeți știuleții putrezi 
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8. Depozitare 
Depozitarea se face în spatii cu umiditate scăzută cu temperaturi peste 5 grade, pentru a 
evita coroziunea parților metalice interne și externe ale Batozei. 
Pentru o perioadă mai lungă de depozitare, acoperiți Batoza cu pânză, pentru a fi ferită de 
praf și obiecte care ar putea pătrunde pe sistemul de alimentare al cuvei. 
 

9. Piesele din ambalaj 
4 buc picioare de sprijin (2 buc scurte și 2 buc lungi) și manualul.  
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CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE 
 

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

 

Seriadefabricatie………………………………………………………………. 
 
 

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

Semnatura cumparatorului 

 
 
 
 

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

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

 
str…………………………..nr………………………………………… 

 

Termenul de garantie commercial este de …… luni de la vanzarea 

din magazin. 

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

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

Semnatura si stampila 

vanzatorului 



8 
 

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   

        

        

        

        

        

 

 

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 
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valoarea diagnosticarii de 30 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 
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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. 
 
 
 

 
 

 

 

 

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 

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

OPERATIUNI INDUSTRIALE 

ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI 

INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE 

UTILIZARE AL PRODUSULUI 
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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. 
 
 
 
 
 

 

 

Importator: SC RIVIERA BIKE SRL, 
Str. Tanase Banciu, nr. 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania  
Telefon: 021.361.18.20 
Email: service@blademotors.ro  
Site: www.blademotors.o 

 

mailto:service@blademotors.ro
http://www.blademotors.ro/

