
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
                              

 
 

Masina de gaurit cu percutie 650W  
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DESCRIERE PRODUS 
Trebuie să respectați anumite măsuri de siguranță atunci când utilizați echipamentul. Pentru a 
preveni apariția rănilor și daunelor, trebuie să citiți întotdeauna cu atenție acest manual de 
utilizare. 
Acest manual trebuie păstrat într-un loc sigur, astfel încât informațiile pe care le conține să fie 
întotdeauna disponibile. Acest manual de utilizare trebuie să însoțească echipamentul dacă este 
transferat altcuiva. 
Nu ne asumăm nici o răspundere pentru accidente sau daune cauzate de ignorarea acestui manual 
și a instrucțiunilor de siguranță. 
 

1. SPECIFICAȚII 
Tip motor: electric 220V 
Putere: 650W 
Viteza de rotatie: 0-3000rpm 
Mandrina: 13mm 
Gaurire: 
 - lemn - 25mm,  
 - zidarie - 16mm,  
 -  fier - 13mm 
Maner soft grip 
Maner auxiliar 
Tija de ghidare 
 

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
Următoarele pictograme apar în aceste instrucțiuni de utilizare: 

 Indică pericolul de rănire, risc pentru viață și posibile deteriorări ale aparatului dacă 
aceste instrucțiuni nu sunt respectate. 
 

 Indică prezența șocurilor electrice. 
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza aparatul. Familiarizați-vă cu 
funcțiile și metoda de operare. Pentru a asigura funcționarea corectă, întrețineți întotdeauna 
aparatul conform instrucțiunilor. Instrucțiunile de utilizare și documentele asociate trebuie 
păstrate întotdeauna aproape de aparat. Atunci când utilizați unelte electrice, trebuie să respectați 
următoarele măsuri de siguranță de bază pentru a asigura protecția împotriva șocurilor electrice, a 
 
  



 

 
 
 
rănilor și a incendiilor. Citiți și urmați toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest instrument 
electric. Aveți grijă de notele privind siguranța. 

 Verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea corespunde cu valoarea de pe placa de 
identificare. 

 Mașina a fost izolată dublu în conformitate cu EN60745: prin urmare, nu este necesar un 
fir de împământare. 
UTILIZAȚI TENSIUNEA CORECTĂ DE ALIMENTARE: Tensiunea de alimentare trebuie să 
corespundă informațiilor indicate pe placa de identificare a sculelor. 
UTILIZAȚI LEGĂTURI DE EXTINDERE CORECTE: Utilizați numai un cablu prelungitor 
aprobat, care este potrivit pentru puterea mașinii. Cablul trebuie să aibă un diametru de cel puțin 
1,00 mm 2. Când cablul prelungitor se află pe o bobină, derulați cablul în întregime. 
 
OPRIȚI IMEDIAT INSTRUMENTUL ÎN CAZ DE: 
1. Defecțiuni la priză, cablul de alimentare sau deteriorarea cablului. 
2. Comutator rupt. 
3. Fumul sau duhoarea izolației arse. 
 
 
 

3. REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ 

 AVERTIZARE! Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. 
Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și / sau 
răniri grave.  
Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare. 
Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea 
(cu cablu) sau unealta electrică cu baterie (fără fir). 
 
1) Siguranța zonei de lucru 
a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate sunt 
predispuse la accidente. 
b) Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor 
inflamabile, a gazelor sau a prafului. Instrumentele electrice creează scântei care pot aprinde 
praful sau fumul. 
 



 

 
 
 
c) Țineți copiii și cei prezenți la distanță în timp ce utilizați un instrument electric. Distragerea 
atenției vă poate face să pierdeți controlul. 
 
2) Siguranță electrică 
a) Fișele de scule electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în 
nici un fel. Nu utilizați prize adaptor cu scule electrice împământate. Mufele nemodificate și 
prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare. 
b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, plite și 
frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este la nivelul solului 
. 
c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau condiții umede. Apa care intră într-un instrument 
electric va crește riscul de electrocutare. 
d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau 
deconectarea sculei electrice. De păstrat cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese 
în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare. 
e) Când folosiți un instrument electric în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare 
în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare la exterior reduce riscul de electrocutare. 
f) În cazul în care utilizarea unui instrument electric într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați 
un dispozitiv de curent rezidual (RCD) furnizare protejată. Utilizarea unui RCD reduce riscul de 
electrocutare. 
 
3) Siguranța personală 
a) Fii atent, urmărește ce faci și folosește bunul simț atunci când folosești un instrument electric. 
Nu utilizați un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a 
alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice 
poate duce la vătămări corporale grave. 
b) Folosiți echipament de protecție individuală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. 
Echipamentele de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de protecție antiderapantă, casca de 
protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce rănile personale. 
c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de 
conectarea la sursa de curent și / sau acumulator, ridicarea sau transportarea instrumentului. 
Purtarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau încărcarea sculelor electrice care au 
comutatorul pornit provoacă accidente. 
d) Scoateți orice cheie de reglare sau altă cheie înainte de a porni scula electrică. O cheie lăsată 
atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale. 
e) Nu exagerați. Păstrați echilibrul corespunzător în orice moment. Acest lucru permite un control 
mai bun al sculei electrice în situații neașteptate. 
 



 

 
 
 
f) Îmbracă-te corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul, îmbrăcămintea și 
mănușile la distanță de piesele în funcțiune. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse 
în părțile instrumentului aflate în mișcare. 
g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a 
prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea 
colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf. 
 
4) Utilizarea și îngrijirea instrumentelor electrice 
a) Nu forțați scula electrică. Utilizați instrumentul electric corect pentru aplicația dvs. 
Instrumentul electric corect va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost 
proiectat. 
b) Nu utilizați instrumentul electric dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl oprește. Orice 
instrument electric care nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat. 
c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică 
înainte de a efectua ajustări, de a schimba accesoriile sau de a stoca sculele electrice. O astfel de 
măsură preventivă de siguranță reduce riscul pornirii accidentale a sculei electrice. 
d)  Nu păstrați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu 
sunt familiare cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să acționeze scula electrică. 
Instrumentele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neantrenați. 
e) Întrețineți instrumentele electrice. Verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în 
mișcare, ruperea pieselor și orice alte condiții care pot afecta funcționarea sculei electrice. Dacă 
este deteriorat, reparați instrumentul electric înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de 
scule electrice slab întreținute. 
f) Păstrați tăișurile sculelor tăiate ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, 
cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat. 
g) Utilizați scula electrică, accesoriile și bițele sculei etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, 
luând în considerare să se țină cont de condițiile de muncă și de munca care trebuie efectuată. 
Utilizarea uneltei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație 
periculoasă. 
 
5) Reparație 
a) Solicitați repararea uneltei electrice de către o persoană de reparații calificată care utilizează 
numai piese de schimb identice. 
Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice. 
 
 
 
 



 

 
 
 

4. CUM SE UTILIZEAZĂ WOLFSON - Masina de gaurit cu percutie - 650W 

 Înainte de a instala, repara sau întreține aparatul, trebuie să opriți întotdeauna 
comutatorul de funcționare și să scoateți ștecherul! 
 
Înainte de operarea inițială 
Verificați dacă frecvența nominală a rețelei de alimentare corespunde cu detaliile locului de tip. 
Înainte de a utiliza instrumentul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. 
5.1 Forarea lemnului 
-Pentru o performanță maximă, utilizați biți de oțel de mare viteză pentru forarea lemnului. 
-Mutați selectorul de mod de găurire la modelul de găurire pentru forare. 
-Fixați piesa de prelucrat pentru a preveni rotirea acesteia la găurire. 
-Începeți găurirea la o viteză foarte mică pentru a preveni alunecarea bitului de la punctul de 
plecare. Măriți viteza pe măsură ce burghiul intră în material. 
-Când forați prin găuri, așezați un bloc de lemn în spatele piesei de prelucrat pentru a preveni 
împrăștierea marginilor zdrențuite sau sfâșiate pe partea din spate a găurii. 
-Nu fixați declanșatorul în poziția „pornit” când este posibil să trebuiască oprirea bruscă a 
burghiului. 
5.2 Forarea metalelor 
-Pentru o performanță maximă, utilizați biți de oțel de mare viteză pentru găurirea metalului sau a 
oțelului. 
-Mutați selectorul de mod de găurire în modul de forare. 
-Utilizați o lovitură în centru pentru a marca locația găurii pe piesa de prelucrat. 
-Începeți găurirea la o viteză foarte mică pentru a preveni alunecarea bitului de la punctul de 
plecare. 
-Păstrați viteza și presiunea care permit tăierea fără supraîncălzire a burghiului. Aplicarea unei 
presiuni prea mari va: 
       *supraîncălzi burghiul. 
       *uza rulmenții  
       *îndoi sau arde biții 
       *produce găuri descentrate sau de formă neregulată 
-Când sunt forate găuri mari în metal, este recomandat să găuriți cu un bit mic la început, apoi să 
terminați cu un bit mai mare. Deasemenea, lubrifiați bitul cu ulei pentru a îmbunătăți acțiunea de 
forare și pentru a crește durata de viață a bitului. 
5.3 Foraj de zidărie 
-Pentru o performanță maximă, folosiți zidărie cu vârf de carbură de tungsten la găurirea găurilor 
din cărămidă, țiglă, beton etc. 
-Mutați selectorul modului de găurire în modul ciocan. 



 

 
 
 
-Aplicați presiune ușoară și viteză medie pentru cele mai bune rezultate în cărămidă. 
-Aplicați presiune suplimentară și viteză mare pentru materialele dure, cum ar fi betonul. 
-Când găuriți în țiglă, exersați pe o bucată de fier vechi pentru a determina cea mai bună viteză și 
presiune. 
5.4 Îndepărtarea mandrinei 
Mandrina burghiilor reversibili este întotdeauna fixată de un șurub cu filet din stânga. Șurubul, 
care este situat în centrul mandrinei, trebuie îndepărtat înainte ca mandrina să poată fi îndepărtată. 
1. Strângeți mandrina în jurul capătului mai scurt al unei chei hexagonale de 1/4 'în sensul acelor 
de ceasornic. Acest lucru va slăbi șurubul din interiorul mandrinei. 
2. Deschideți maxilarele mandrinei complet. 
3. Introduceți o șurubelniță în fața mandrinei între fălci pentru a cupla capul șurubului. Scoateți 
șurubul rotind în sensul acelor de ceasornic. 
4. Puneți o cheie hexagonală în mandrina și strângeți-o. Folosind un ciocan de lemn sau un obiect 
similar, bateți tasta brusc în sens invers acelor de ceasornic. Aceasta va slăbi mandrina astfel încât 
să poată fi deșurubată manual. 
5.5 Instalarea mandrinei 
1. Înșurubați mandrina până la capăt și introduceți șurubul. 
2. Strângeți mandrina în jurul capătului mai scurt al unei chei hexagonale de 1/4 'sau mai mari, 
loviți capătul mai lung în sensul acelor de ceasornic cu un ciocan de lemn. 
3. Scoateți cheia hexagonală și puneți șurubul în centrul mandrinei. Apoi strângeți bine șurubul. 
Sugestii de utilizare 
1. Țineți burghiul cu primele două degete pe butonul de declanșare. 
2. Folosiți mânerul lateral acolo unde este posibil pentru a obține un control suplimentar și pentru 
a preveni oboseala. 
3. Utilizați numai burghie ascuțite. 
4. Pentru lemn, utilizați burghie torsadate, burghie cu pică, burghie cu melc electric sau ferăstrău. 
5. Pentru metal utilizați burghie de torsiune din oțel de mare viteză sau ferăstrău. 
6. Pentru zidărie, cum ar fi cărămida, cimentul, blocul de cenușă etc., utilizați burghie cu vârf de 
carbură. 
7. Asigurați-vă că materialul de forat este ancorat sau prins cu fermitate. 
8. Dacă găuriți material subțire, utilizați un bloc "de rezervă" pentru a preveni deteriorarea 
materialului. 
9. Aplicați întotdeauna presiune în linie dreaptă cu bitul. 
10. Folosiți suficientă presiune pentru a menține bitul perforând, dar nu împingeți atât de tare 
încât să opriți motorul sau să îl deteriorați. 
11. Țineți burghiul ferm pentru a controla răsucirea burghiului. 
 
 



 

 
 
 
AVERTISMENT 
Dacă burghiul se blochează, eliberați imediat trăgaciul, scoateți burghiul din lucru și determinați 
cauza blocării. Nu faceți clic pe butonul de pornire și oprire, deoarece acest lucru poate deteriora 
motorul. 
12. Pentru a minimiza șansele de blocare și spargere a materialului, reduceți presiunea asupra 
burghiului și ușurați burghiul prin ultima parte a găurii. 
13. Păstrați motorul în funcțiune când trageți bitul înapoi dintr-o gaură forată. Acest lucru va ajuta 
la prevenirea blocării. 
5.6 Pornirea și oprirea 
1. Conectați ștecherul la punctul de alimentare. 
2. Porniți instrumentele strângând comutatorul mai mare de pornire / oprire.  
3. Eliberați declanșatorul pentru a opri instrumentul. 
4. Dacă apăsați butonul de blocare în timp ce comutatorul de declanșare este apăsat, comutatorul 
este menținut în poziția de funcționare. 
5. Pentru a elibera butonul de blocare, apăsați și eliberați butonul de declanșare. 
5.7 Blocarea comutatorului manetei înainte / înapoi 
1. Comutatorul manetei înainte / înapoi determină direcția de rotație a instrumentului și butonul 
oprit. 
2. Pentru a selecta rotația înainte, eliberați comutatorul de declanșare și împingeți comutatorul 
manetei înainte / înapoi în partea stângă a instrumentului. 
3. Pentru a selecta mersul înapoi, împingeți comutatorul manetei înainte / înapoi în partea dreaptă 
a instrumentului. 
4. Când schimbați poziția comutatorului cu pârghie, asigurați-vă că comutatorul de declanșare 
este eliberat și că motorul este staționar. 
5.8 Cadranul de viteză variabilă 
1. Cadranul cu viteză variabilă oferă utilizatorului o caracteristică de siguranță la acționarea 
șuruburilor.  
2. Puteți utiliza acest cadran pentru a varia viteza. 
3. Rotiți discul în sensul acelor de ceasornic pentru a crește viteza și în sens invers acelor de 
ceasornic pentru a reduce viteza. 
5.9 Selector de mod burghiu / ciocan 
1. Setați selectorul de găurire / ciocan în poziția pentru a selecta modul ciocan. 
2. Setați selectorul de găurire / ciocan în poziția  pentru a selecta modul de găurire. 
5.10 Mâner lateral și manometru 
1. Rotiți mânerul lateral în sens invers acelor de ceasornic pentru a slăbi gulerul și glisați-l peste 
mandrină pe burghiu. 
2.2. Introduceți manometrul în gaura clemei laterale a mânerului. 
 



 

 
 
 
 
3. Mânerul lateral poate fi rotit cu 360 ° pentru a găsi poziția care oferă un plus de confort și cea 
mai ușoară operare. 
4. Strângeți mânerul lateral rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. 
5. Manometrul ajută la obținerea unei adâncimi exacte la găurirea găurilor. 
6. Pentru a schimba poziția manometrului, rotiți mânerul lateral în sens invers acelor de ceasornic 
până când manometrul este suficient pentru a aluneca prin orificiu. Setați adâncimea, verificând 
măsurarea cu o riglă de oțel pentru mai multă precizie acolo unde este necesar și apoi rotiți 
mânerul lateral în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge atât opritorul de adâncime, cât și 
mânerul lateral în poziția dorită. 
5.11 Introducerea și îndepărtarea biților 
ATENȚIE. Asigurați-vă întotdeauna că burghiul este oprit și că ștecherul este îndepărtat de la 
punctul de alimentare înainte de a efectua orice ajustări. 
Burghiul are un mandrin cheie, ceea ce înseamnă că este necesară o cheie mandrin pentru a fixa 
bitul în burghiu. 
1. Deschideți mandrina ținând secțiunea din spate a mandrinei ferm și rotind secțiunea frontală în 
sens invers acelor de ceasornic. Suficient pentru a permite introducerea burghiului în fălcile 
mandrinei. 
2. Asigurați-vă că burghiul este complet introdus în mandrină. 
3. Ținând ferm partea din spate a mandrinei, rotiți partea din față a mandrinei în sensul acelor de 
ceasornic până când fălcile se strâng pe burghie. Secțiunea frontală a mandrinei trebuie să fie 
fermă pentru a se asigura că tija este ținută în siguranță. 
4. Pentru a mișca burghiul, țineți secțiunea din spate a mandrinei ferm și rotiți brusc secțiunea 
frontală a mandrinei în sens invers acelor de ceasornic, suficientă pentru a permite scoaterea 
burghiului. 
 

5. ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE 

 Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice ajustare, reparație sau întreținere. 
Instrumentul dvs. electric nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Depozitați 
întotdeauna instrumentul electric într-un loc uscat. 
Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de 
service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol. 
Dacă o defecțiune nu poate fi remediată, returnați burghiul la un dealer autorizat pentru reparații. 
 
Curățare 
frecați-l cu o cârpă curată sau curățați-l cu aer comprimat de joasă presiune. Păstrați dispozitivele 
de siguranță, fantele de ventilație și carcasa motorului cât mai libere de murdărie și praf. Vă  



 

 
 
 
 
recomandăm să curățați întotdeauna unitatea imediat după utilizare. 
Curățați unitatea în mod regulat, frecând-o cu o cârpă umedă și un pic de săpun moale. Nu 
utilizați detergenți sau solvenți; acestea vor ataca piesele de plastic din unitate. De asemenea, 
trebuie să vă asigurați că apa nu poate pătrunde în interiorul unității. 
 
Perii de carbon 
Dacă apar scântei excesive, trebuie verificate periile de carbon de către un electrician calificat. 
Atenţie! Doar un electrician calificat are voie să schimbe periile. 
 
7. ACȚIUNE CORECTIVE ÎN CAZ DE ECHIPAMENT 
(1) Comutatorul de funcționare este pornit, dar motorul nu funcționează. 
- Cablurile din priză sunt slăbite. 
Verificați sau reparați priza și fișa. 
- Comutatorul este defect. 
Înlocuiți comutatorul. 
(2) Comutatorul de funcționare este pornit, dar se aud zgomote neobișnuite, motorul nu 
funcționează sau doar foarte încet. 
- Comutarea contactului a eșuat. 
Înlocuiți comutatorul. 
- Componenta blocată. 
Verificați sau reparați instrumentul electric. 
- Prea multă tracțiune, ca urmare motorul trage. 
Folosiți mai puțină forță în timpul sarcinii. 
(3) Motorul se încălzește. 
- Substanțele străine au pătruns în interiorul motorului. 
Luați substanțele străine îndepărtate. 
- Lipsa sau grăsimea de lubrifiere contaminată. 
Solicitați sau înlocuiți grăsimi lubrifiante. 
- Presiune prea mare 
Folosiți mai puțină presiune în timpul sarcinii 
(4) Scântei frecvente sau puternice asupra comutatorului. 
- Scurtcircuit pe armătură. 
Solicitați înlocuirea armăturii. 
- Perii de carbon uzate sau blocate 
Verificați periile de carbon. 
- Funcționarea dură a comutatorului. 
Aveți suprafața comutatorului curățată. 



 

 
 
 
Pentru propria siguranță, nu îndepărtați niciodată piesele sau accesoriile sculei electrice în timpul 
funcționării. În caz de defecțiune sau deteriorare, instrumentul electric trebuie reparat numai de 
către un atelier specializat sau de către producător. 
 

6. ETICHETE PE INSTRUMENTUL DUMNEAVOASTRĂ (dacă există) 

V Volți Hz Herți 

~ Curent alternativ w Wați 

n₀ Nici o viteză de încărcare /min sau 
min -¹ Revoluții sau reciprocitate pe minut 

 
 

Instrument de clasa II 

 
 
 
 
 

Pentru a reduce riscul de rănire, utilizatorul 
trebuie să citească manualul de instrucțiuni 

 

 
Purtați protecție pentru urechi 

 
 

Purtați protecție pentru ochi 

 
Pentru siguranța dvs. personală, CITIȚI și ÎNȚELEGEȚI înainte de utilizare. Salvați 
această instrucțiune pentru referințe viitoare. 
 
Purtați întotdeauna protecție pentru urechi cu acest instrument 
 
Purtați întotdeauna protecție pentru ochi cu acest instrument 
 
Purtați întotdeauna o mască de respirație cu acest instrument 
 
11. PROTECȚIA MEDIULUI 
Nu aruncați deșeurile menajere în general. Eliminați-le în mod ecologic, contactați centrul local 
de reciclare al consiliului pentru sfat. Vă rugăm să aveți grijă de mediu foarte în serios 
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WFS056  - SCHEMA EXPLODATA



nr 

1 BUTON BLOCARE 

2 FIER DE IMPACT 

3 ETICHETA 

4 CARCASA DREAPTA 

5 SURUBURI 

6 SURUB MANDRINA 
7 MANDRINA 
8 AXA DE IESIRE 
9 BILA OTEL 

10 MANSON OTEL 

11 SAIBA 
12 ANGRENAJ 

13 SAIBA OTEL 

14 BILA OTEL 
15 ARC 
16 BLOC DE PRELAURE SOC 
17 RULMENT 
18 ROTOR 
19 PERII CARBON 
20 SUPORT PERII DE CARBBON 
21 CAPACITOR 
22 INDUCTOR 
23 STATOR 
24 RULMENT 
25 INTRERUPATOR 
26 CLEMA CABLU 
27 CAMASA 
28 CABLU 
29 CARCASA PLASTIC STANGA 
30 ETICHETA STANGA 
31 GRADATIE 

32 MANER 

33 CHEIE MANDRINA 

LISTA PIESE DE SCHIMB - WFS056
WOLFSON - Masina de gaurit cu percutie - 650W



 
 
 
 

 
EC Declaratie de Conformitate 

 
 

A. Numar identificare produs: WFS056 
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 cu percutie - 650W 
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 
EN 62841-2-1-2018 - Unelte portabile cu motor electric, unelte transportabile și utilaje pentru grădină și gazon. Siguranță. 
Partea 2-1: Cerințe particulare pentru burghiele manuale și burghiele de impact  

G. Organismul notificat INTERTEK filiala HANGZHOU, China, a efectuat raportul de incercari nr.  200601253HZH-001, pentru 
directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr.200601253HZH-V1 in data de 03.08.2020. 

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, 25.08.2021 
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 

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 

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
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