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SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL 
 

 
 
AVERTISMENT Citiți toate instructiunile si avertismentele de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și 
a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Salvați instrucțiunile 
pentru referințe ulterioare.Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă 
la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir). 
 
1. Siguranța zonei de lucru 
a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecate invite accidente. 
b) Nu folosiți unelte electrice în atmosfere explozive, cum ar fi prezența lichidelor inflamabile, a gazelor 
sau a prafului. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul. 
c) In timpul funcționării unei scule electrice tineti copii si privitorii la distanta. Distragerea atentiei poate 
provoca pierderea controlului aparatului 
 
2. Siguranta electrica 
a) Conectorii sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. 
Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte electrice împământate (împământate). Conectorii nemodificați 
și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare. 
b) Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau împământate, cum ar fi conductele, 
radiatoarele, gamele și frigiderele. 
Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dvs. este legat  la pământ. 
c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apa care intră într-o unealtă electrică va 
crește riscul de electrocutare. 
d) Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză 
instrumentul electric. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în  



 

 
 
 
mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare. 
e) Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în 
exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare. 
f) În cazul în care este inevitabilă folosirea sculelor electrice într-o locație umedă, utilizați o sursă 
protejată de dispozitiv de protecție reziduală (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de 
electrocutare. 
 
3. Siguranța personală 
a) Stați vigilent, supravegheați ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. 
Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau 
medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răniri 
grave. 
b) Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de 
protecție, cum ar fi masca de praf, încălțămintea anti-alunecare, pălăria tare sau protecția auditivă 
folosită în condiții adecvate, vor reduce vătămările corporale.  
c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de 
conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul sculei. 
Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau energizarea sculelor electrice care au 
comutatorul pornește la accidente. 
d) Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie sau o cheie stânga 
atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale. 
e) Nu exagerați. Păstrați-va echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei 
electrice în situații neașteptate. 
f) Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul , îmbrăcămintea și 
mănușile departe de componentele în mișcare. Hainele haioase, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în 
părțile în mișcare. 
g) Dacă există dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă 
că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele 
legate de praf. 
h) Utilizati cleme de prindere pentru a fixa produsul ce urmeaza sa-l prelucrati. Tineti masina cu ambele 
maini si asigurati-va ca aveti deplina stabilitate atunci cand lucrati.  
i) Atunci cand lucrati, folositi intot-deauna placa reglabila; atunci cand taiati, obiectul ce il prelucrati 
trebuie sa se pozitioneze pe placa reglabila.  
 
4. Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice 
a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Uneltele electrice 
corecte vor face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care au fost proiectate. 
b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu pornește și nu rotește. O scula electrica  ce nu poate 
fi controlata cu comutatorul este periculoasa și trebuie reparata. 



 

 
 
 
c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scule electrice înainte de a 
efectua reglaje, schimbați accesorii sau depozitați scule electrice. Astfel de măsuri preventive de 
siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice. 
d) Nu depozitați sculele electrice la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc scula 
electrică sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoasa 
în mâinile utilizatorilor neinstruiți. 
e) Verificați periodic sculele electrice; nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și 
orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați  
mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare. 
f) Țineți uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiat correct întreținute, cu muchii ascuțite de 
tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat. 
g) Folosiți scula electrică si accesoriile în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare 
condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite 
de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă. 
h) Porniti fierastraul doar dupa ce ati instalat si fixat lamele.  
5. Service 
a) Asigurați-vă că uneltele dvs. electrice au fost întreținute de o persoană calificată si ca se utilizează 
numai acelasi tip de produse. Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice. 
 
6.Informatii tehnice 
Tip motor: electric 220V   
Putere: 280W 
Rotatii: 0-750rpm 
Mandrina: 10mm 
8+1 trepte de viteze 
 
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. 
 
CARACTERISTICI SI UTILIZAREAMASINII DE GAURIT 
Surubelnita electrica este o scula electrica usor de manevrat. Caracteristicile ei sunt : dimensiune mica, 
greutate mica, usor de manevrare, etc. Poate fi utilizata in locuri umede si stramte, in zone cu buna 
conductivitate electrica , la inaltimi mari . 
 
2. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE IN CONDITII DE SIGURANTA 
Inainte de utilizare cititi urmatoarele indicatii: 
SIGURANTA 
1. ASEZAREA PIESEI DE LUCRU - pentru a fi perforata , piesa de lucru trebuie fixate si supravegheata in 
timpul lucrului. 



 

 
 
 
2. Cablul electric nu trebuie sa fie prelungit (sunt interzise improvizatiile) sau schimbat.  In timpul 
functionarii nu-l atingeti de sursa sau uleiul incins. 
 
PUNEREA IN FUNCTIUNE 
1. UTILIZATI TENSIUNEA PRESCRISA - inainte de perforare ,tensiunea in circuit nu trebuie sa fie mai 
mare de 10% fata de sarcina prescrisa. 
2. VERIFICATI APARATUL INAINTE DE UTILIZARE- timp de un minut lasati aparatul sa functioneze in gol 
pentru a verifica daca miscarea de transmisie este flexibila sau daca apar zgomote ciudate. 
3. PREVENITI INCHIDEREA NEASTEPTATA A APARATULUI - varful perforatorului trebuie sa fie ascutit. In 
momentul perforarii, nu trebuie sa fiti prea aproape de zona. Daca viteza de rotatie se reduce anormal, 
opriti lucrul si verificati cauza. Daca perforatorul se opreste instantaneu sau se blocheaza, opriti 
alimentarea cu energie. 
4. INLOCUITI PERIILE IN TIMP UTIL – inlocuiti periile daca sunt deteriorate. 
5. Daca izolatia aparatului, cablul electric , fisele sunt compromise inlocuiti-le .Nu mai 
utilizati aparatul pana nu reparati avariile.  
6. UTILIZATI APARATUL CU ATENTIE. Manuiti aparatul cu grija si dupa utilizare sezati-l cu grija intr-un loc 
sigur pentru a evita lovirea acestuia. 
 
INTRETINEREA 
1. ALIMENTATI APARATUL CU ULEI – surubelnita electrica este un aparat ce lucreaza la o viteza mare si 
din acest motiv lubrefierea acestuia trebuie urmarita continuu pentru a evita functionarea sculei in lipsa 
uleiului de ungere. 
2. VERIFICAREA SI INTRETINEREA SCULEI - de cate ori este folosit, aparatul trebuie verificat in ceea ce 
priveste integritatea acestuia, daca cablul electric si mufa acestuia sunt in bune conditii si izolate, daca 
invertorul si periile sunt bine cuplate – aceste verificari sunt necesare pentru a preveni un eventual 
scurt-circuit si ca urmare defectarea aparatului. 
3. VERIFICATI DACA FIECARE PARTE A APARATULUI ESTE BINE ASAMBLATA. IN CAZUL INLOCUIRII 
UNEIA DIN PARTILE COMPONENTE, PIESA INLOCUITOARE TREBUIE SA FIE ACELAS TIP CA PIESA DE 
INLOCUITA piesa inlocuitoare trebuie sa corespunda ca standard si caracteristici cu piesa de inlocuit. 
Asamblarea piesei noi trebuie facuta in acceasi pozitie si loc in care a fost piesa oroginala. 
4. ACORDATI O MARE ATENTIE IZOLATIEI – utilizarea aparatului in conditii de umezeala necesita o atentie 
sporita asupra rezistentei izolatiei. Aceasta rezistenta trebuie testata (aprox 500 milioane ohm). Daca 
rezistenta este mai mica de 2mil. 
Ohm, trebuie sa supuneti aparatul la un tratament de uscare pana se obtine o 
rezistenta mai mare de 2mil. ohm. 
5. DEPOZITATI APARTATUL INTR-UN LOC CURAT, USCAT SI FARA GAZE COROSIVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
EC Declaratie de Conformitate 

 
 

A. Numar identificare produs: WFS055 
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 gaurit electrica - 280W 
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 ; 
Directiva 2014/35/UE, privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a 
echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (reformare) 

F. In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate 
urmatoarele standarde de armonizare: 
EN55014-1:2017+A11:2020 - Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, unelte electrice şi 
aparate similare. Partea 1: 04.11.2020 electrocasnice, unelte electrice şi aparate similare. Partea 1: Emisie 
EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 - Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-3: Limite. 
Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a flickerului în reţelele publice de alimentare de joasă 
tensiune, pentru echipamente având un curent nominal <= 16 A pe fază şi care nu sunt supuse unor restricţii de conectare 
EN55014-2:2015 - Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru aparate de uz casnic, unelte electrice și aparate 
similare. Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse 
EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 analizează cerințele de imunitate și metodele de testare pentru 
echipamentele electrice și electronice supuse descărcărilor electrice statice. Standardul definește, de asemenea, intervalele 
de niveluri de testare legate de diferite condiții de mediu și de instalare și stabilește proceduri de testare. Scopul principal al 
BS EN 6100-4-2 este de a stabili o bază comună și reproductibilă pentru a evalua performanța echipamentelor electrice și 
electronice atunci când sunt supuse electrostaticelor. 
EN61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017 - Compatibilitate electromagnetică (EMC) Tehnici de testare și măsurare. 
Test de imunitate la supratensiune 
EN61000-4-6:2004/AC:2015, EN61000-4-11:2004+A1:2017 - Compatibilitate electromagnetică (EMC) Tehnici de testare și 
măsurare. Scăderi de tensiune, întreruperi scurte și teste de imunitate la variații de tensiune 

G. Organismul notificat SHENZHEN ZTL TESTING TEHNOLOGY , cu sediul in Shenzhen, China, a efectuat raportul de incercari nr. 
ZTL-2021062901E/02.07.2021 pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. STL-2021062902S in data 
de 02.07.2021. 

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, 24.08.2021 
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). 
 
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 
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 

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

Importator: SC RIVIERA BIKE SRL,
str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, 
Loc. Popesti Leordeni, jud. llfov, 
Telefon: 0374.300.162 
website@blademotors.ro; 
www.blademotors.ro  
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