
   Masina de insurubat cu impact si acumulator 

cod: WFS051  

  21V - 2Ah Li-Ion 

 MANUAL DE UTILIZARE 

 



DESCRIEREA APARATULUI: 
Putere：21V LI-ION 
Baterie: Lithium 
Viteza fara sarcina：0-2600/0-3100r/min 
Viteza de impact: 0-1600/0-2200r/min 
Timp incarcare：1.5-3Hrs 
Cuplu：350N.M 
Motor fara perii 

Instructiuni pentru utilizare in siguranta 
AVERTIZĂRI GENERALE DE SECURITATE PENTRU UNEALTA CU MOTOR 
AVERTIZARE Citiţi toate avertizările de securitate, instrucţiunile, ilustraţiile şi specificaţiile furnizate cu 
această unealtă cu motor.. Eşecul de a urma toate instrucţiunile listate mai jos poate rezulta în şoc 
electric, incendiu şi/sau rănire serioasă. 
Salvaţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru referinţă viitoare. 
Termenul “unealtă cu motor” din avertizări se referă la unealta cu motor operată de la reţea (prin cablu) 
sau unealtă cu motor operată cu baterii (fără cablu). 

1) Securitatea zonei de lucru
a) Ţineţi zona de lucru curată şi bine luminată. Zonele dezordonate sau întunecoase sunt favorabile
producerii de accidente.
b) Nu operaţi uneltele cu motor în atmosferă explozivă, în prezenţa lichidelor inflamabile, gazelor sau
prafului. Uneltele cu motor creează scântei care pot aprinde praful sau gazele.
c) Ţineţi copii şi spectatorii departe în timp ce operaţi o unealtă cu motor. Distragerile pot cauza ca dvs să
pierdeţi controlul. 

2) Securitatea electrica
a) Ştecherul uneltei cu motor trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul în nici
un fel. Nu folosiţi ştechere adaptor cu uneltele cu motor cu împământare (legate la pământ).
Ştecherele nemodificate şi prizele care se potrivesc vor reduce riscul de şoc electric. 
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate sau legate la pământ, precum conductele,
radiatoarele, plitele şi frigiderele. Există un risc crescut de şoc electric dacă corpul dvs este împământat
sau legat la pământ.
c) Nu expuneţi uneltele cu motor la ploaie sau condiţii umede. Apa care intră într-o unealtă cu motor va
creşte riscul de şoc electric.
d) Nu forţaţi cablul. Nu folosiţi niciodată cablul pentru transport, tragerea sau scoaterea din priză a
uneltei cu motor. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau părţi în mişcare. 
Cordoanele deteriorate sau încâlcite cresc riscul de şoc electric. 
e) Când se operează o unealtă cu motor în exterior, folosiţi un cordon de prelungire potrivit pentru
utilizare în exterior. Utilizarea unui cordon potrivit pentru utilizare în exterior reduce riscul de şoc
electric. 

f) Dacă operarea unei unelte cu motor într-o locaţie umedă este de neevitat, folosiţi un dispozitiv de 
curent rezidual (RCD). Folosirea unui RCD reduce riscul de şoc electric. 

3) Securitatea personală



 

a) Staţi alert, urmăriţi ceea ce faceţi şi folosiţi simţul practic când operaţi o unealtă cu motor. Nu folosiţi 
o unealtă cu motor în timp ce sunteţi oboist sau sub influenţa drogurilor, alcoolului sau 
medicamentelor. Un moment de neatenţie în timp ce operaţi unelte cu motor poate avea drept rezultat 
rănire personală serioasă. 
b) Folosiţi echipament de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna protecţie de ochi.  
Echipamentul de protecţie precum o mască de praf, incaltaminte de siguranţă antiderapanta, cască tare 
sau protecţia auzului, folosite încondiţii adecvate va reduce rănirile personale.  
c) Preveniţi pornirea neintenţionată. Asiguraţi-vă că întrerupătorul este în poziţia-deconectat înainte de 
conectare la sursa de putere şi/sau la baterie, ridicare sau transport a uneltei. Purtarea uneltelor cu 
motor cu degetul dvs pe întrerupător sau a uneltelor cu motor de energizare care au 
întrerupător pe ele invită accidentele. 
d) Îndepărtaţi orice cheie de ajustare sau cheie fixă înainte de cuplarea uneltei cu motor. O cheie fixă sau 
o cheie lăsată ataşată unei părţi în rotaţie a uneltei cu motor poate avea drept rezultat rănire personală. 
e) Nu vă apropiaţi prea mult. Păstraţi-vă tot timpul sprijinul şi echilibrul. Acest lucru permite un control 
mai bun al uneltei cu motor în situaţii neaşteptate.  
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. Ţineţi-vă părul sau îmbrăcămintea 
departe de părţile în mişcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părţile în mişcare. 
g) Dacă dispozitivele sunt furnizate pentru conectarea la extracţia prafului şi la amenajările de colectare, 
asiguraţi-vă că acestea sunt conectate şi folosite corespunzător. Utilizarea colectării de praf poate 
reduce pericolele legate de praf. 
h) Chiar daca ati devenit familiarizat cu functionarea aparatului , respectati in continuare principiile de 
securitate. Orice neatentie va poate cauza rănire severă într-o fracţiune de secundă. 
i) Protejati-va auzul; in timp, datorita lucrului intens, acesta poate fi afectat, recomandam purtarea de 
casti de protectie. Respectarea instructiunilor va reduce riscul de accidente.  
j) Nu folositi unealta daca sunteti pozitionat pe suprafete instabile. Utilizatorul are control deplin asupra 
aparatului atunci cand pozitia de lucru este optima.  
k) Asigurati-va ca inainte de a incepe lucrul, aveti maninile curate, fara urme de grasime, pentru a 
preveni alunecarea aparatului.  
 
4) Utilizarea şi îngrijirea uneltei cu motor 
a) Nu forţaţi unealta cu motor. Folosiţi unealta cu motor corectă pentru aplicaţia dvs. Unealta cu motor 
corect folosita va face treaba mai bine şi mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată. 
b) Nu folosiţi unealta cu motor dacă întrerupătorul nu o conectează şi deconectează. Orice unealtă cu 
motor care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă şi trebuie să fie reparată. 
c) Deconectaţi ştecherul din sursa de putere şi/sau îndepărtaţi bateria, dacă este detaşabilă, de la 
unealta cu motor înainte de a face orice ajustări, schimbare de accesorii sau depozitarea uneltei cu 
motor. Astfel de măsuri preventive de securitate reduc riscul de pornire accidentală 
a uneltei cu motor. 
d) Depozitaţi uneltele cu motor departe de accesul copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu 
unealta cu motor sau cu aceste instrucţiuni să opereze unealta cu motor. Uneltele cu motor sunt 
periculoase în mâna utilizatorilor neinstruiţi. 
e) Întreţineţi uneltele cu motor şi accesoriile. Verificaţi lipsa de aliniament sau legătura părţilor în 
mişcare, deteriorarea părţilor şi orice altă stare care poate afecta operarea uneltei cu motor. Multe 
accidente sunt cauzate de uneltele cu motor prost întreţinute. 
f) Ţineţi uneltele de tăiere ascuţite şi curate. Uneltele de tăiere întreţinute adecvat cu muchii de tăiere 
ascuţite sunt mai puţin probabil să se lipească şi sunt controlate mai uşor. 
g) Folosiţi unealta cu motor, accesoriile şi tăişurile uneltei etc în conformitate cu aceste instrucţiuni, 
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea de executat. Folosirea uneltei cu motor pentru operaţiuni 
care diferă de cele intenţionate ar putea avea ca rezultat o situaţie periculoasă . 



 

h) Păstraţi mânerele şi suprafeţele de prindere uscate, curate şi fără ulei sau vaselină. Mânerele 
alunecoase şi suprafeţele de prindere nu permit o manipulare sigură şi controlul uneltei în situaţii 
neprevăzute . 
 
5) Service 
Ţineţi unealta dvs cu motor deservită de o persoană calificată pentru reparaţii folosind numai piese de 
înlocuire identice. Acest lucru va asigura că este menţinută securitatea uneltei cu motor. 
 

Reguli de siguranta ptr baterii 
1. inainte de a introduce bateriile , verificati comutatorul ON/OFF. Comutatorul trebuie sa fie pe mijloc, 
pentru a preveni pornirea accidentala.  
2. Nu umblati/desfaceti bateriile, pot face scurt circuit.  
3. Bateriile trebuie tinute departe de sursele de caldura, sa nu fie expuse timp prelungit direct razelor 
soarelui,  sau a fie aruncate in foc, exista risc de explozie 
4. Daca acumulatorul s-a stricat, sau nu afost folosit conform instructiunilor, acestea pot elimina vapori 
toxici. Spatiul de lucru trebuie sa fie bine ventilat. Daca nu va simtiti in regula, consultati un medic; vaporii 
pot irita caile resiratorii.  
5. Bateriile defecte pot avea scurgeri de lichid si pot distruge si celelalte piese de schimb. Verificati 
piesele, curatati daca este posibil,daca este necesar schimbati cu altele noi.  
6. Daca lichidul din interiorul bateriilor tinge pielea, , folositi sapul pentr a curata pielea. 
7. Daca lichidul din 9nteriorul bateriilor v-a afectat ochii, curatati cu apa curata cel putin 10 minute si apoi 
consultati un medic.  Urmand aceste instructiuni reduceti posibilele vatamari corporale, 
8. Folositi doar acelasi tip/model de baterii atunci cand inlocuiti cu una noua. 
9. Folositi doar incarcatorul de baterii potrivit modelului dumneavoastra. Utilizarea unui alt model de 
incator poate duce la incendiu.  
10. Nu gauriti, nu distrugeti bateriile stricate. Nu folositi baterii lovite, gaurite, stricate - acestea pot 
exploda.  
11. Nu incarcati bateriile in conditii de umezeala sau in ploaie. Exista riscul de a va electrocuta.  
 
Reguli de siguranta ptr.incaractor 
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de electrocutare si distrugerea bateriilor, folositi doar modelul de 
baterii Li-ion aferente modelului dumneavoastra. Folosirea unui alt model poate provoca explozie. 
1. Inainte de a folosi incarcatorul, cititi cu atentie manualul de instructiuni, pentru a evita riscurile. 
2. Incarcatorul nu trebuie utilizat in exterior; trebuie ferit de apa sau umezeala. Apa intrata intr-o scula 
electrica, creste riscul de electrocutare. 
3. Nu puteti folosi acest incarcator pentru a incarca alt tip de baterii. Nerespecatrea acestei instructiuni, 
duce la explozie, incendiu.  
4. Nu folositi cablul pentru a transporta incarcatorul. Cand deconectati de la priza, nu trageti de cablu, 
exista posibilitatea de a strica incarcatorul si /sau cablul; poate duce la electrocutare.  
5. Nu depozitati langa obiecte ascutite care pot sectiona cablul. Astfel reduceti riscul de electrocutare. 
6. Tineti incarcatorul departe de surse de caldura. Evitati sa accidentati incarcatorul, piesele din interior 
pot fi distruse.  
7. Partile din plastic nu trebuie sa intre in contact cu combustibilul, uleiul, etc,. |Produsele chimice pot 
distruge partile din plastic. 
8. Nu folositi incarcatoare care au cablul lovit, poate provoca scurt circuit, sau electrocutare. Daca este 
lovit, mergeti cu incarcatorul dv. la un centru autorizat.  
9. Daca incarcatorul dv.a fost lovit sau deteriorat in orice alt mod, nu il mai folositi. Trimiteti-l catre un 
service autorizat. 
10. Nu incercati sa schimbati partile defecte de unul singur, exista risc de incendiu sau de electrocutare. 
Apelati la un service autorizat.  



 

11. Cand efectuati operatii de intretinere, asigurati-va ca l-ati deconectat de la alimentarea de curent. 
Reduce riscul de electrucutare. 
12. Daca nu folositi incarcatorul, nu-l tineti conectat la sursa de curent. Reduce riscul de electrocutare. 
 
Reguli de utilizare a masinii de impact 
1. Folositi scula dv.electrica doar daca sunteti pozitionat pe suprafete plane, sigure, stabile. Suprafetele 
instabile va pot face sa pierdeti controlul. 
2. Folositi ochelari de protectie cand utilizati scula electrice. 
3. Mansonul si scula electrica, se incalzesc  in timpul utilizarii, folositi manusi pentru a manipula. 
4. Purtati protectii pentru urechi daca lucrati vreme indelungata cu scula electrica.  
5. Socurile si vibratiile provocate de aparat, pot rani bratul si mana utilizatorului. Utilizati manusi 
captusite.  
6. Evitati pornirea accidentala. Asigurati-va ca aparatul este pe pozitie neutra atunci cand inserati 
bateria.  
7. Scoateti bateria atunci cand faceti schimburi de piese. Aparatul poate porni accidental daca are 
bateria inserata. 
8. Prinde-ti bine scula electrica. Atunci cand strangeti sau desfaceti bitii, poate exista un recul.  
9. Atunci cand operatorul are in brate scula electrica, nu porniti masina. Mandrina va poate gauri hainele 
sau alte obiecte, cauzand pagube.  
10. Nu folositi aparatul pe post de burghiu. Functia de ambreiaj a masinii nu a fost conmceputa pentru 
astfel de operatii. Masina se va opri fara nici un fel de avertisment.  
11. Acordati atentie atunci cand montati suruburi lungi. In functie de tipul mandrinei si de biti, masina 
poate avea recul. Inainte de utilizare, cititi si intelegeti bine manualul de instructiuni. 
12. Scula electrica trebuie incarcata la temperaturi cumprinse intre: 0-40OC.  
 
ATENTIE! 
Praful generat de lucrul cu masina de impact, poate contine particule cancerigene, precum: 
- vospseluri 
- Arsenic si chrominium  
Pentru a reduce efectul substantelor chimice asupra corpului uman, aveti grija ca spatiul de lucru sa fie 
bine aerisit  si purtati echipament adecvat.  
 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: 
 
1. Incarcati bateriile. Bateriile sunt doar partial incarcate in momentul livrarii produsului . Inainte de 
prima utilizare, bateriile trebuie incarcate complet. 
2. Conectati incarcatorul la o sursa de alimentare cu curent. 
3. Fixati bateria in incarcator. 
4. Cand incarca se aprinde o lumina rosie; cand este complet incarcat se aprinde o lumina verde. 
5. Daca bateria este complet incarcata, poate fi lasata in incarcator.  
 
INDICATOR BATERIE 
 
 

 
NIVEL BATERIE 
 
NIVEL BATERIE 
NIVEL BATERIE 
incarcati bateria 



indicator nivel scazut baterie 

 apasati butonul indicator nivel baterie
 incarcati bateria atunci cand indicatorul de nivel baterie este la mai putin de 49-20% 

INCARCAREA BATERIILOR 

utilizati indicatorul de nivel baterie inainte de a incarca; 
 verificati si incarcati bateria inainte de incarcare 

INSTALAREA BATERIILOR 
NOTA: Utilizati doar baterii originale li-ion, verificati puterea lor inainte de utilizare. 
Utilizarea unui alt tip de baterii poate duce la ranirea personala si pot provoca incendii. Folosirea altor 
modele / tipuri de baterii poate provoca distrugerea aparatului.  
1. comutati cumutatrul pe pozitia neutra, pentru a preveni pornirea accidentala. 
2. montati bateriile in aparat.

INVERSAREA ACTIUNII COMUTATORULUI 

Folositi butonul pentru a comuta pe actiunea inversa. Dacă țineți apăsat butonul de pornire/oprire , nu 
puteți schimba direcția. 
Butonul de comutare a actiunii se afla sub eticheta cu numele marcii produsului (vezi. nr.4).  Butonul este 
setat pe pozitia de mijloc, pentru a evita o pornire eronata. 

(3) ___________ 1. Pornire/oprire 
(2) __________________ 2. lumina de lucru

(4) _____________________________________________ 3. mandrina 
(1) ____________________ 4. Buton inversare actiune 

5. Baterie 
6. Buton baterie

 (6|)_____________ 

(5) ________________________

ATENTIE! 
Pentru a nu strica motorul, inainte de comuta pe o alta actiune, opriti scula electrica si lasati-o sa se 
opreasca complet; abia apoi mutati pe actiunea inversa.  

AJUSTAREA VITEZEI 

Prin apasarea lunga a butonului Pornire/oprire (vezi nr.1) beneficiati de viteza maxima a aparatului. 
Apasand usor pe butonul Pornire/oprire aveti viteza cea mai mica. 

PORNIRE/OPRIRE 

Tineti apasat butonul Pornire/Oprire pentru a porni scula dv.electrica. 



 

Cand eliberati butonul Pornire/Oprire, atunci scula dv.electrica se va opri.  
 
LUMINA DE LUCRU 
 
Lumina de lucru este pozitionata in fata butonul Pornire/Oprire. Cand veti apasa butonul de 
pornire/oprire, atunci lumina se va aprinde. Intr-o incapere slab iluminata, lumina de lucru va va ajuta sa 
vedeti mai bine suprafata de lucru.  
 
INSTALAREA / SCOATEREA BITILOR SAU A BURGHIELOR 
 
1)  Pozitionati butonul de inversare a actiunii pe pozitia de mijloc, pentyru a preveni pornirea accidenatla.  
2. Trebuie să împingeți manșonul până la capătul arborelui de ieșire în mod uniform atunci când îl 
instalați. trageți manșonul pentru a scoate din arborele de ieșire. 
 
ATENTIE! 
Folositi doar chei de impact si sa nu folositi prelungitoare ptr cheile de impact. Cheile de impact sunt 
speciale si nu deterioreza surubul.  
Cheile care nu sunt special concepute ptr impact pot accidenta utilizatorul si detriora surubul. 
Verificati cheia inainte de utlizare , sa nu aibe defecte sau crapaturi vizibile.  
Pe timpul functionarii sa tineti cu fermitate scula dv electrica.  
 
 
INTRETINEREA SCULELOR ELECTRICE: 
ATENTIE! 
Inainte de efectua o operatie de curatare, asigurati-va ca ati scos bateria din aparat. 
1. Verificati cu atentie partile in m,iscare. Orice defect poate avea repercursiuni asupra dv.  
2. Verificati cablul incarcatorului regulat. Daca observat o neconformitate, mergeti cu el la un service 
autorizat. 
3. Patrati gaurile de aerisire curate si neacoperite. Ocazional, indepartati impuritatile si petele de 
unsoare. 
4. Reparatiile se fac in centre autorizate. Se vor folosi doar piese de schimb compatibile/originale.  
5. Evitati sa folositi solventi pe partile de plastic, se pot distruge/crapa. Se recomanda a se folosi o carpa 
usor umezita in apa si sapun.  
Nu lasati umezeala sa ajunga la motor. exista pericol de electrocutare.  
 
PROTECTIA MEDIULUI 
1. Ambalajul produsului poate fi reciclat in spatii special destinate.  
2. Sculele electrice uzate si accesoriile se recicleaza in locuri special amenajate. Aflati lista de spatii 
pentru reciclare din orasul dumneavoastra (primariile din localitate).  
3. Reziduurile generate in urma operatiilor de gaurire, pot contine substante toxice, de accea nu trebuie 
aruncate la gunoiul menajer. Verificati spatiile de colectare a acestor tipuri de deseuri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WFS051 - SCHEMA EXPLODATA



Lista pieselor de schimb - WFS051 
01 CARCASA STANGA 
02 RACORD 
03 SUPORT RACORD 
04 SUPORT 
05 BUTON CONECTARE 
06 INTRERUPATOR 
07 COMUTATOR 
08 MOTOR 
09 LUMINA LED 
10 APARATOARE 
11 ANGRENAJ MOTOR 
12 CAPAC CUTIE VITEZA 
13 GARNITURA 
14 SURUBURI M4×10 
15 RULMENT 608 
16 GARNITURA 
17 ANGRENAJ 
18 TRANSMISIE PLANETARA 
19 PIN 
20 AX CENTRAL 
21 BILA OTEL Φ5 
22 ARC 
23 PERCUTOR 
24 TIJA 

25 GARNITURA 

26 RULMENT 

27 CARCASA DIN ALUMINIU 

28 SURUNBURI AUTOFILETANTE STM4×14 

30 CARCASA DREAPTA 

31 Șurub autofiletant ST3 × 14 

33 SURUBURI 

34 CARCASA ACUMULATOR 

36 BATERII LI ION 

37 PLACA DE BAZA 

38 SUPORT CONECTORI PLACA DE BAZA  

39 CONECTORI 

40 SURUBURI 

41 PLACA PRESARE BUTON 

42 ARC BUTON 

43 BUTON 

44 CAPAC SUPERIOR AL ACUMULATORULUI 

45 CLEMA PRINDERE 

46 SURUBURI 

 
 



 
 
 
 

 
EC Declaratie de Conformitate 

 
 

A. Numar identificare produs: WFS051 
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 - Masina de insurubat cu impact si acumulator 21V-2.0Ah Li-Ion  
 

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: 
EN 62841-1:2015+AC:15 - Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. 
Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 
EN62841-2-2:2014 - Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. 
Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru şurubelniţe şi chei cu percuţie, portabile 

 
G. Organismul notificat Intertek Testing Services Zhejiang Ltd, Hangzhou Branch, a efectuat raportul de incercari nr.  

190800212HZH-001 pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. 200700742HZH-V1, in data de 
13.08.2020.. 

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, 20.08.2021 
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). 
 
 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 

Importator: SC RIVIERA BIKE SRL,  
STR. LT. MAJ. AV. TANASE BANCIU, NR.12, 
LOC. POPESTI LEORDENI, JUD ILFOV,  
Telefon: 0374.300.162 
email: website@blademotors.ro 
www.blademotors.ro 

SC. Riviera Bike SRL, Popesti Leordeni, Ilfov, Str. Tanase Banciu, nr.12
SC. Rivera Bike SRL - MAGAZINUL TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

SERVICE-URI AUTORIZATE 
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