
 

 

 

 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

VERMOREL ELECTRIC 16L 

 

 

 

 

 

 

INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL 



 

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. 

 

VERMOREL ELECTRIC 16L (OLD-26L-01) 
 

1. Generalitati  

2.Structura si caracteristici 

3. Parametrii tehnici 

4. Instructiunide folosire (utilizare) 

5. Note 

 

1. Pompa de stropit  
Este creata pentru a facilita si eficientiza munca. Integrând designul european in cultura 

chinezeasca, acest model este caracterizat prin siguranţa, eficienta, design inovativ,fiind 

ergonomica si protejata de patentele catorva tari. Acest model este ideal atat pentru stropirea de 

insecticide a lanurilor de cereale, a florilor, a grădinilor, cat si pentru curatarea spatiilor publice, 

sanitizarea si controlul pandemiilor intre animalele domestice si păsările decurte. Aducem in prim-

plan o generaţie revoluţionara pentru a o putea inlocui pe cea veche alimentata cu o baterie de 12 

V / 10 Ah, aceasta pompa va ajuta sa terminati munca de trei saupatru ori mai repede decât una 

manuala. Poate funcţiona continuu pana la 9 ore si poate stropicica 400-480 kg. dupa o incarcare 

prealabila ce consuma doar 3 Kw/h de curent. 

 

2. Structura si caracteristici.  

Structura: pompa de stropit are urmatoarele componente: corpul, 

baza, bateria, o mini-pompa, încărcător, sistem de stropit (tuburi de cauciuc, întrerupător, tija 

de stropit, duza), o banda, role etc. 

• (1) Design ergonomie si neted. Corpul pompei de stropit are o structura ergonomica, 

fiind creat sa imite linia spatelui uman pentru o utilizare comoda. 



• (2) Vine cu o mini-pompa cu diafragma ce este uşoara, cu presiune mare si viata lunga 

de funcţionare. Siguranţa este actionata automat cand se atinge limita de presiune. 

• (3) Sita cu protectie tripla a duzei împotriva particulelor de mizere ce ar putea afecta 

pompa. Protectia este uşor demontabila pentru o curatare uşoara. 

• (4) Pompa este prevăzută cu alarma de avertizare pentru momentul in care se descarca. 

Cand tensiunea scade sub 10.5 V, pentru protectia bateriei, alarma va incepe sa sune. 

Sursa de alimentare din pachet poate fi folosita pe langa o sursa suplimentara de 12 V. 

• (5) Cu un încărcător special, cu urmatoarele caracteristici : 2 sectuiuni de incarcare : 

curent constant / voltaj constant si in cazul unui scurt circuit / voltaj prea mare sau 

inversarea polaritatii, încărcătorul se va opri. Incaractorul este prevăzut cu un led ce 

indica : culoarea roşie cand se incarca si culoarea verde atunci cand incarcarea este 

completa sau in stand-by. 

 

3. Parametrii tehnici: 

1.Tip: rucsac 

2. Mărime: 38x20x51.5 cm 

3.Greutate: 7.4 kg 

4. Capacitate: 16L 

5. Pompa: mini pompa cu diafragma 

6. Baterie: 12V/10Ah (etansata) 

 Presiunea max. : 0,4-0,45 Mpa 

7. încărcător: Input AC100-240, 

Ouput DC12V 2A

 

Tipul duzei Presiune Mpa Debit 

Duza tip spray 0.29-0.32 0.7-0.8 

Duza tip spray conic 0.16-0.17 1.2-1.3 

Duza reglabila cu 4 orificii 0.27-0.28 08-0.85 

 

4. Instrucţiuni de utilizare: 

     Asigurati-va ca ati incarcat bateria suficient inainte de utilizare. Umpleţi prin sita recipientul cu 

lichdul preparat si închideţi capacul. Verificaţi daca sunt sau nu scurgeri de lichid in partea 

inferioara a pompei. 

     Porniţi pompa prin apasarea butonului de alimentare si prindeţi ferm mânerul furtunului, 

începeţi stropirea in mod continuu sau in reprize. 

    In pachet veti gasti 3 tipuri de duze in funcţie de necesitatile dumneavoastra : 

(1) Duza tip spray - pulverizează o ceata uniforma. Este recomandata pentru stropirea cu pesticide 

a recoltelor cu inaltime joasa. Se recomanda pulverizarea si deplasarea in direcţia vântului. 

(2) Duza tip spray conic - este speciala pentru deratizare. Se recomanda pulverizarea si deplasarea 

in direcţia vântului. 



(3) Duza reglabila cu 4 orificii - recomandata pentru pomi fructiferi si recolte cu inaltime ridicata. 

5. Note: 

1. Bateria a fost incarcata la asamblare, dar ea se descarca in timp chiar daca nu este utilizata, 

motiv pentru care poate ajunge descarcata la utilizatorul final. Se recomanda incarcarea inainte de 

utilizare. 

2. Nu utilizati pompa de stropit fara ca aceasta sa conţină lichid in recipient sau pozitionata in sens 

invers, astfel pompa fiind expusa deteriorării. 

3. In cazul in care se aude un zgomot diferit din interiorul pompe sau puterea este mai scăzută, 

acest lucru indica faptul ca bateria este descarcata si necesita reincarcare. Conectati incaractorul 

la priza si la pompa, fara a îndepărtă bateria. Pentru fiecare incarcare sunt necesare 8 ore. In 

timpul încărcării, pompa se va depozita intr-un loc uscat, bine ventilat si la o distanta de 50 cm 

deasupra solului. 

4. Incercaţi sa folosiţi apa curata pentru prima utiliazre, pentru a evita apariţia scurgerii sau a 

presiunii scăzute. 

5. Important! Purtati masca si manusi de protectie si nu folosiţi pompa fara a avea corpul acoperit 

de haine. Nu lasati pesticidul sa intre in contact cu pielea dumneavoastra. Nu stropiti importiva 

vântului,nu stropiti in dreptul oamenilor, a animalelor sau a alimentelor. Nu folosiţi pompa un 

timp îndelungat la temperaturi ridicate. Nu consumaţi băuturi alcoolice imediat dupa stropire.  

 

Urmăriţi instrucţiunile producătorului de pesticide pe care le folosiţi. 

Nu folosiţi pompa cu lichide speciale cum ar fi acizi puternici, baze sau inflamabile. Nu folosiţi 

pesticide persistente sau foarte toxice pe legume sau pomi fructiferi. Curatati foarte bine pompa 

dupa utilizare si evitati coraziunea, infundarea sau amestecarea preparatului vechi cu cel nou. 

 

 

 



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 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 

( unitati de productie). 

3. Dezlipirea sau ruperea intentionata a sigiliului de siguranta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI 

INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE 

UTILIZARE AL PRODUSULUI 

ATENTIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT       

NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU 

OPERATIUNI INDUSTRIALE 



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 

uş  reclamatiei reclamatiei /piese de garantie pentru semnatura  
consumatorulu
i 

 inlocuite a lucrarea depanatorulu
i   produsului de  

 service  
        

        
        
        
        

 

 

 

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.ro 

ATENTIE! PENTRU PROBLEMELE LEGATE DE 

PRODUS VA RUGAM SA CONTACTATI 

MAGAZINUL DE UNDE L-ATI ACHIZITIONAT 



 


