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SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL 
 

 
REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ 
(PENTRU TOATE INSTRUMENTELE CARE FUNCȚIONEAZĂ CU BATERIE) AVERTISMENT! 
Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate 
duce la electrocutare, incendiu și / sau vătămări corporale grave. 
 

Zona de lucru 

1.Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. 
Zonele aglomerate și  întunecate sunt predispuse la accidente. 
2. Nu folosiți unelte electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile sau a 
prafului. Instrumentele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.  
3. Păstrați spectatorii, copiii și vizitatorii departe în timp ce utilizați unelte electrice. Distragerea atenției 
vă poate face să pierdeți controlul. 
 

Siguranța electrică 
4. Un instrument alimentat integral cu baterii sau care functionează cu un pachet separat de baterii 
trebuie reîncărcat numai cu încărcătorul specificat pentru acele baterii. Un încărcător care poate fi 
potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.  
5. Utilizați instrumentul cu baterie numai cu un acumulator special desemnat. 
Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de incendiu. 
 
 
 
 



 

 
 
 

Siguranță personală 
6. Fii atent, urmărește ce faci și folosește bunul simț atunci când folosești un instrument electric. Nu 
utilizați instrumentul în timp ce sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a 
medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări 
corporale grave. 
7. Îmbrăcați-vă corect. Nu purtați haine largi sau să nu aveți părul neprotejat. Păstrați părul, 
îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi 
prinse în părțile în mișcare. 
8. Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția blocat sau oprit înainte de a 
introduce bateria. Purtarea sculelor cu degetul pe comutator sau introducerea acumulatorului într-o 
unealtă cu comutatorul pornit provoacă accidente. 
9. Scoateți cheile de reglare sau alte chei înainte de a porni instrumentul. O cheie care este lăsată atașată 
la o parte rotativă a instrumentului poate provoca vătămări corporale. 
10. Nu exagerati. Păstrați un echilibru corespunzător în orice moment. Echilibrarea corespunzătoare 
permite un control mai bun al instrumentului în situații neașteptate.  
11. Folosiți echipamente de siguranță. Purtați protecție pentru ochi. Pentru condiții adecvate trebuie 
utilizate mască de praf, pantofi de protecție antiderapanți, cască sau protecție auditivă. 

Utilizarea și îngrijirea instrumentelor 
12.Utilizați cleme sau alte modalități practice pentru a asigura și susține locul de muncă pe o platformă 
stabilă. Ținerea lucrării cu mâna sau împotriva corpului este instabilă și poate duce la pierderea 
controlului. 
13. Nu forțați instrumentul. Utilizați instrumentul corect pentru aplicația dvs. Instrumentul corect va face 
treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost conceput. 
14. Nu utilizați instrumentul dacă comutatorul nu îl pornește sau nu îl oprește. Un instrument care nu 
poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat. 
15. Deconectați acumulatorul de la sculă sau plasați întrerupătorul în poziția blocat sau oprit înainte de a 
efectua orice ajustări, schimbarea accesoriilor sau depozitarea sculei. Astfel de măsuri preventive de 
siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei. 
16. Nu depozitați instrumentele inactive la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite. 
Instrumentele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neantrenați. 
17. Când bateria nu este utilizată, păstrați-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi: agrafe de hârtie, 
monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot face o conexiune de la un terminal la 
altul. Scurtcircuitarea bornelor bateriei împreună poate provoca scântei, arsuri sau incendiu. 
18. Păstrați instrumentele cu grijă. Păstrați sculele tăiate ascuțite și curate. Uneltele întreținute 
corespunzător, cu tăiș ascuțit, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat. 
19. Verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă 
conexiune care poate afecta funcționarea instrumentului. Dacă este deteriorat, întrețineți instrumentul 
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de instrumente slab întreținute. 
20. Folosiți numai accesorii recomandate de producător pentru modelul dvs. Accesoriile care pot fi 
potrivite pentru o unealtă pot crea un risc de rănire atunci când sunt utilizate pe o altă unealtă. 



 

 
 
 
REPARAȚIE 
21. Reparația instrumentelor trebuie efectuată numai de personal calificat de reparații. Reparația sau 
întreținerea acestora, efectuată de personal necalificat, poate duce la un risc de rănire. 
21. Când întrețineți un instrument, utilizați numai piese de schimb identice. Urmați instrucțiunile din 
secțiunea Întreținere a acestui manual. Utilizarea pieselor neautorizate sau nerespectarea 
instrucțiunilor de întreținere poate crea un risc de rănire prin șoc. 

REGULI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ 
NU lăsați confortul sau familiarizarea cu produsul (obținut din utilizarea repetată) să înlocuiască 
respectarea strictă a regulilor de siguranță ale burghiului fără fir. Dacă utilizați acest instrument 
nesigur sau incorect, puteți suferi vătămări corporale grave. 

1. Fixați instrumentul de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operație în care 
instrumentul de tăiere poate contacta cablurile ascunse. Contactul cu un fir „sub tensiune” va 
face, de asemenea, expuse părțile metalice ale sculei „sub tensiune” și va electrocuta operatorul. 

2. Rețineți că acest instrument este întotdeauna în stare de funcționare, deoarece nu trebuie să fie 
conectat la o priză electrică 

3. Asigurați-vă întotdeauna că aveți o bază fermă. 
4. Asigurați-vă că nimeni nu este dedesubt atunci când utilizați instrumentul în locații înalte. 
5. Țineți instrumentul ferm. 
6. Țineți mâinile departe de piesele rotative. 
7. Nu lăsați instrumentul să funcționeze. Acționați instrumentul numai atunci când este ținut 

manual. 
8. Nu atingeți burghiul sau piesa de prelucrat imediat după operare, acestea pot fi extrem de 

fierbinți și vă pot arde pielea. 
9. Unele materiale conțin substanțe chimice care pot fi toxice. Aveți grijă pentru a preveni inhalarea 

prafului și contactul cu pielea. Urmați datele de siguranță ale furnizorului de materiale. 

 
WOLFSON - Fierastrau pendular - 850W         

       Denotă riscul de vătămare corporală sau deteriorare a instrumentului. 
       Veți găsi următoarele simboluri pe aparat: 
INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU WOLFSON - Fierastrau 
pendular - 850W 
 Asigurați-vă că lama fierăstrăului este montată corect înainte de utilizare. 
 Asigurați-vă că, în timpul utilizării, apărătoarea este apăsată cât mai mult posibil. 
 Nu încărcați niciodată mașinăria atât de mult încât motorul să se oprească. 
 Nu încercați niciodată să frânați lama fierăstrăului după ce mașina a fost oprită. 
 Utilizați numai accesorii originale. 
 
 
 



SIGURANȚA ELECTRICĂ 
Verificați întotdeauna dacă sursa de alimentare corespunde tensiunii de pe placa de   
identificare. 
DESCRIERE (fig. A) 
WOLFSON - Fierastrau pendular - 850W, a fost proiectat pentru tăierea lemnului, a metalului și 
plasticului. 
1 Comutator pornire / oprire 
2 Buton de blocare 
3 Roată de reglare a vitezei 
4 Paza de siguranță 
5 Suport pentru lamă de fierăstrău 
6 Sabot 
7 Comutator de acțiune a pendulului 
8 Conexiune de extragere a prafului 
9 Suport cheie 



 

 
 
 
 
Montarea lamelor (fig. B) 
Deschiderea din suportul pânzei de fierăstrău (5) trebuie să fie curată și fără praf de fierăstrău. 
 Ridicați garda (4). 
 Deschideți suportul pânzei de ferăstrău (5) deblocând gulerul de fixare (10). 
 Glisați pânza fierăstrăului până la opritor în suportul pânzei fierăstrăului (5). Asigurați-vă că 
partea din spate a lamei de fierăstrău se cuplează în fanta rolei de ghidare (11). 
 Închideți suportul pânzei fierăstrăului eliberând gulerul de fixare. 
 
           Lamele de fierăstrău ascuțite produc cel mai bun rezultat. Înlocuiți lamele de fierăstrău 
uzate la timp cu altele noi. Amintiți-vă că utilizarea continuă a lamelor de fierăstrău uzate reduce 
precizia mașinăriei și poate duce la supraîncărcarea motorului! 
 
Montarea ghidajului paralel (fig. C) 
Ghidajul paralel permite tăierea paralelă cu o margine la o distanță maximă de 10 cm. 
 Introduceți ghidajul paralel (12) în baza fierăstrăului (6) așa cum se arată în ilustrație. 
 Setați ghidajul paralel la distanța necesară și strângeți șuruburile de blocare (13). 
 
Tăierea unghiurilor de mitră (fig. D) 
Valoarea max. a unghiului mitrei spre stânga / dreapta este de 45 °. 
 Slăbiți șuruburile de reglare (14). 
 Înclinați sabotul (6) până la unghiul dorit. 
 Strângeți bine șuruburile de reglare (14). 
 
Utilizarea comutatorului de acțiune a pendulului (fig. A) Comutatorul de acțiune a pendulului 
este utilizat pentru a seta unghiul corect de tăiere pentru material. 
Rotiți comutatorul (7) în poziția necesară de acțiune a pendulului. Consultați tabelul de mai jos 
pentru pendulul corect 
poziția de acțiune pentru diferite materiale. 
 

Material Poziția de acțiune a pendulului 
Lemn 
Plastic 

Aluminiu 
Oțel 

Ceramică 
Cauciuc 

I-III 
I 

0-I 
0 
0 
0 

 
Instrucțiuni de folosire 
 Strângeți piesa de prelucrat. Asigurați-vă că partea care va fi vizibilă mai târziu este orientată 
în jos, deoarece tăietura este cea mai exactă pe acea parte. 
 Asigurați-vă că lama fierăstrăului a atins viteza maximă înainte de a atinge piesa de prelucrat. 
 
 
 



 Nu exercitați presiune pe lama fierăstrăului. Alocați mașinii suficient timp pentru a tăia piesa
de prelucrat.
 Opriți mașinăria și așteptați ca lama fierăstrăului să se oprească înainte de a pune mașina jos.
Pornire și oprire (fig. A)
 Pentru a porni aparatul, apăsați butonul de pornire / oprire (1).
 Pentru a regla viteza de tăiere, rotiți roata de reglare (3).
 Pentru a opri aparatul, eliberați comutatorul de pornire / oprire (1).
 Pentru a comuta aparatul în modul continuu, țineți apăsat complet comutatorul de pornire /
oprire (1) și apăsați simultan butonul de blocare (2). Și apoi eliberați comutatorul de pornire /
oprire.
 Pentru a dezactiva modul continuu, apăsați din nou comutatorul de pornire / oprire (1).

              Când tăiați metal, folosiți întotdeauna un agent de răcire (de exemplu ulei sau apă) 
pentru a preveni supraîncălzirea mașinăriei și a piesei de prelucrat. 

Extragerea prafului (fig. A) 
Racordul de extracție a prafului (11) împreună cu un aspirator extern se ocupă de extragerea 
prafului de pe suprafața de lucru. 
 Glisați gura de aspirație a aspiratorului pe racord (11).

Ungere (fig. B) 
 Aplicați în mod regulat o picătură de ulei pentru a lubrifia rola de ghidare (14).

CURĂȚENIE ȘI MENTENANȚĂ 
Mașinăria nu necesită nicio întreținere specială. 
 Curățați regulat fantele de ventilație.

DATE TEHNICE 
            240 V 

50 Hz 
800 W 

800 - 3100 min

80 mm 
10 mm 

Tensiunea rețelei             
Frecvența rețelei              
Putere de intrare              
Viteză motor          
Adâncimea MAX. de tăiere 
lemn                                                                       
oțel
aluminiu 10 mm 
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EC Declaratie de Conformitate 

 
 

A. Numar identificare produs: WFS052 
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 - Fierastrau pendular - 850W 
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 ISO 12100:2010 Securitatea maşinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului şi reducerea riscului. 
EN 62841-1:2015/AC:2015 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. 
Securitate. Partea 1: Prescripţii generale. 
EN 62841-2-11-2016 - Unelte electrice cu motor portabile, transportabile şi masini de grădină şi de gazon. Securitate. Partea 
2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare şi ferăstraie sabie).  

G. Organismul notificat Beide Product Service Limited, identificat cu numarul de inregistrare 07113834 cu sediul in Shenzhen, China, 
a efectuat raportul de incercari nr.  B-S200831224/ 10.08.2020 pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul 
nr. B-S200831224 in data de 10.08.2020. 

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, temperaturi 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. l l fov,  
Telefon: 0374.300.162  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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