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SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL 
 

 
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI UNEALTA PENTRU 
PRIMA DATĂ ȘI PĂSTRAȚI-LE ÎNTOTDEAUNA ÎMPREUNĂ CU UNEALTA  
 
Prezentarea mașinii de înșurubat  
1.Controlul funcționării 
 

 
1.Comutator 
2.Lumină LeD 
3.Burghiu 3.5 cm 
4.Comutator inversare 
5.Baterie litiu 
6.Buton baterie 
7.Indicator baterie 
 
 



 

 
 
 
Notă: 
1) Atunci când bateria este protejată de curentul excesiv sau supra-temperatura, ar trebui să fie ținută un 
timp. Apoi bateria poate funcționa din nou. 
2) Pentru a nu fi deteriorată de căldura excesivă după ce ați folosit mașina pentru o lungă perioadă de 
timp, trebuie să o răciți înainte de a o folosi din nou. 
 
Instrucțiuni pentru o funcționare in condiții de siguranță 
Notă: Nefolosirea mașinii conform listei de instrucțiuni poate conduce la electrocutare, incendiu sau la 
vătămare gravă. 
 
1. Locul de muncă 
1) Zonele aglomerate și întunecate provoacă accidente, vă rugăm să păstrați curățenia la locul de muncă. 
2) Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi lichide, gaze sau praf. Scânteile create de 
instrumentul electric pot aprinde praful sau vaporii. 
3) Țineți copiii și spectatorii la distanță în timp ce utilizați un instrument electric. Distragerea poate să vă 
facă să vă pierdeți controlul. 
 
2. Siguranța electrica 
1) Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele și frigiderele. 
2) Ștecherele uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza, nu modificați ștecherul în niciun fel. 
Uneltele electrice împământate nu trebuie să folosească ștechere cu adaptoare. 
3) Nu expuneți uneletele electrice în condiții de ploaie sau umezeală. Uneltele electrice cu apă vor crește 
riscul de electrocutare. 
4) Nu abuzați de cablu și nu folosiți niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau deconectarea 
unealta electrică. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese mobile. Cablurile 
deteriorate sau încurcate vor reduce riscul sau electrocutarea. 
5) Un prelungitor potrivit pentru exterior. Firele care se potrivesc pentru exterior pot reduce riscul de 
electrocutare. 
6) Vă rugăm să utilizați un dispozitiv de protecție pentru curent rezidual (RCD) atunci când trebuie să 
utilizați mașina într-un mediu umed. Dispozitivul de curent rezidual poate reduce riscul de electrocutare. 
 
3. Siguranță personală 
1) Rămâneți alert si treaz atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu folosiți unealta electrică atunci când 
sunteți obosit, ați consumat droguri, alcool sau ați luat medicamente. Distragerea poate conduce la 
vătămare gravă pe durata utilizării uneltelor electrice. 
2) Folosirea în siguranță a dispozitivelor și purtarea de ochelari de protecție. Echipamente sigure, cum ar 
fi masca de praf, pantofi de protecție antiderapanți, cască de protecție. Protecția va reduce rănile 
corporale. 
3) Evitați pornirile bruște. Asigurați-vă că mașina este în poziția oprit înainte de conectare cu apăsarea 
degetului pe comutator, pornirea mașinii poate fi periculoasă. 
4) Înainte de a roti unealta electrică, trebuie să scoateți cheia de reglare sau cheia. Piesa rotativă și cheia 
lăsată pe unealta electrică pot provoca răniri. 
5) Nu întindeți mâna prea mult. Păstrați-vă echilibrul, astfel încât să puteți controla unealta electrică într-
o situație neașteptată. 
6) Îmbracați-vă corect! Păstrați-vă părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de părțile mobile. Hainele 
largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile. 



 

 
 
 
7) Dacă furnizați instalarea, conectațI cu echipamente de drenaj și praf, trebuie să vă asigurați că acestea 
sunt conectate și utilizate bine. Folosind această instalație se poate reduce pericolul adus de așchii. 
8) Folosiți clema sau alte unelte pentru a fixa pe bancul de lucru. Țineți unealta sau mașina care se 
sprijină pe corp va fi instabilă și va provoca pierderea controlului. 
9) Nu utilizați scări sau alte modalități de ținere instabile. În cazuri speciale, utilizatorul poate controla 
bine mașina pe un punct de sprijin stabil. 
10) Păstrați mâna uscată, curată, nu trebuie să aveți grăsime pe ea. Mâna unsuroasă poate duce la 
pierderea controlului. 
11) Purtați adesea ochelari cu protecție laterală. Ochelarii obișnuiți pot preveni distrugerea lentilelor, dar 
aceștia nu sunt siguri. Vă rugăm să fiți atent pentru a evita vătămarea ochilor. 
12) Protejați-vă cu un aparat de respirație când lucrați în praf. Purtați mască de praf. Acest lucru poate 
reduce rănile grave asupra corpului dumneavoastră. 
13) Protejați-vă auzul. Dacă lucrați mult timp, purtați dopuri pentru urechi. Acest lucru poate reduce 
rănile grave asupra corpului dumneavoastră. 
 
4. Utilizarea uneltei electrice cu atenție 
1) Nu folosiți în mod greșit instrumentele. Folosiți instrumente adecvate urmărind scopul. Alegeți 
puterea adecvată care va aduce mai multă siguranță și eficiență în munca dvs. 
2) Dacă comutatorul nu poate deschide sau întrerupe puterea uneltei, atunci nu se poate utiliza această 
unealtă. Dacă mașina nu se poate controla prin comutator, este periculoasă și trebuie reparată. 
3) Înainte de orice reglare, schimbare de accesoriu sau depozitare a sculelor, trebuie să întrerupeți 
alimentarea sau să scoateți bateria. Aceste măsuri preventive vor reduce pericolul ca mașina să 
pornească brusc. 
4) Nu păstrați uneltele la îndemâna copiilor și evitați persoanele care nu sunt familiarizate cu uneltele 
sau nu înțeleg instrucțiunile de utilizare pentru a folosi uneltele. Uneltele devin periculoase dacă sunt 
utilizate de persoane fără pregătire. 
5) Întrețineți uneltele. Verificați situația piesei de schimb la asamblare, deteriorare și alt factor de 
influență. Dacă există daune, uneltele trebuie reparate înainte de utilizare. Există multe accidente din 
cauza uneltelor car nu sunt bine întreținute. 
6) Păstrați instrumentul de tăiere curat și ascuțit. Unealta de tăiere bine întreținută și ascuțită nu se 
blochează ușor este bine controlată. 
7) Urmăriți instrucțiunile de utilizare, luați in considerare condițiile de lucru, utilizați  accesoriile uneltei. 
Neutilizarea corectă va provoca riscuri. 
8) Păstrați instrucțiunile de utilizare. Furnizați instrucțiunile de utilizare utilizatorului dacă împrumutați 
acest aparat altor persoane vă rugăm să aduceți și aceste instrucțiuni de utilizare. 
 
5. Utilizarea uneltei cu baterie cu atenție 
 
1) Utilizați numai încărcătorul furnizat de producător. Va exista pericol de incendiu dacă utilizați 
încărcătorul utilizat pe altă baterie. 
2) Utilizați numai bateria potrivită. Se va deteriora și va exista pericol de incendiu dacă utilizați altă 
baterie. 
3) Când nu utilizați bateria, păstrați-o departe de metal, cum ar fi cleme, monezi, chei, șuruburi sau alt 
metale mici, în cazul în care conectați-vă cu o altă parte. scurtcircuitul bateriei va produce arsuri sau foc. 
4) În cazul utilizării necorespunzătoare, există lichid care se scurge din baterie, evitați atingerea. Dacă 
lichidul atinge ochii, vă rugăm să căutați ajutor de la medic. Lichidul din baterie va arde și se va coroda. 



 

 
 
 
6. Întreținere 
1) Dați instrumentul dvs. reparatorului profesionist, trebuie să folosiți aceeași piesă de schimb pentru a 
înlocui, acest lucru va asigura siguranța. 
2) La reparare, folosiți numai piesa de schimb care are marcaj. 
3) Utilizați urmând partea de reparații a instrucțiunilor. Utilizarea de piese de schimb neautorizate și 
operarea nerespectând instrucțiunile vor conduce la riscuri. 
 
Atenție la utilizarea bateriei 
1. Înainte de instalarea bateriei, vă rugăm să verificați butonul de pornire/oprire. Comutatorul R-L din 
mijloc împiedică pornirea accidentală a mașinii. Atunci când luați mașina si apăsați cu degetul pe 
comutator sau nu ați oprit mașina când instalați bateria, pot exista accidente. 
2. Vă rugăm să nu deschideți bateria. Va face scurtcircuit. 
3. Bateria nu trebuie expusă la temperaturi ridicate si nu trebuie să stea mult timp in soare sau foc. Are 
risc de explozie. Suprasolicitarea sau utilizarea la temperaturi ridicate poate face ca bateria să curgă. 
4. Dacă bateria este spartă, sau folosiți bateria fără a respecta instrucțiunile, bateria poate elibera vapori 
toxici. Atelierul de lucru trebuie să fie aerisită, dacă nu vă simțiți bine, vă rugăm să mergeți imediat la 
doctor. Vaporii vor irita căile respiratorii.  
5. Din bateria spartă se va scurge lichid si va murdări alte piese de rezervă. Verificați piesa murdărită. 
Curățați piesa de rezervă dacă este nevoie , schimbați cu una nouă. 
6. Dacă lichidul scurs din baterie atinge pielea, utilizați săpunul pentru a vă spăla imediat, apoi folosiți 
lămâie pentru a acoperi partea afectată. 
7. Dacă lichidul scurs din baterie atinge ochii, spălați imediat cu apă curată cel puțin 10 minute si mergeți 
la doctor. Dacă faceți acest lucru se poate reduce considerabil vătămarea corporală. 
8. Această baterie se potrivește doar cu unelte de același model. Acest lucru va asigura faptul că bateria 
nu se va supraîncărca. 
9. Utilizați doar încărcătorul marcat, utilizarea unui alt model de încărcător va cauza incendiu. 
10. Nu loviți sau deteriorați bateria, si nu utilizați bateria lovită sau deteriorată . Utilizarea bateriei lovite 
sau deteriorate va provoca explozia. Eliminați bateria deteriorată cât se poate de repede. 
11. Nu încărcați în umezeală sau in ploaie. Acest lucru va reduce riscul de electrocutare. 
 
Atenție la utilizarea încărcătorului 
Atenție: pentru a reduce riscul de electrocutare și deteriorarea bateriei și a încărcătorului, 
utilizați lista bateriilor Li-ion de pe încărcător. Utilizarea unui alt model poate provoca explozia. 
 
1. Înainte de a folosi încărcătorul, citiți cu atenție manualul și avertismentul de pe manual și încărcător. 
Evitați riscul din greșeală. 
2. Încărcătorul nu poate fi folosit în exterior și trebuie ținut departe de ploaie sau umezeală. Dacă se 
scurge apă în mașină, va crește riscul de electrocutare. 
3. Nu se poate folosi acest încărcător pentru a încărca alte baterie din fabrică. Dacă folosiți mașina 
nerespectând regulile, se poate provoca incendiu sau poate exista risc de explozie. 
4. Nu folosiți greșit încărcătorul și firul, nu ridicați firul pentru a lua încărcătorul. Când scoateți 
încărcătorul din priză, nu trageți de fir. Altfel încărcătorul și firul se vor deteriora și vor cauza 
electrocutarea. Înlocuiți firul imediat. 
5. Asigurați-vă că firul se păstrează într-un loc departe, ascuțit, în caz contrar acesta va fi deteriorat. 
Acest lucru va reduce riscul de electrocutare prin firul deteriorat. 



 

 
 
 
6. Țineți firul și încărcătorul la distanță de temperaturi ridicate. Evitați să deteriorați corpulîncărcătorului 
și piesele de schimb din interior. 
7. Partea din plastic nu trebuie să atingă benzina, uleiul și așa mai departe, compoziția chimică va 
deteriora, slăbi sau distruge plasticul. 
8. Nu este necesar să folosiți prelungitor dacă nu aveți o cerere specială. Utilizarea prelungitorului greșit 
va cauza electrocutarea. Dacă trebuie să folosiți prelungitorul, asigurați-vă că, cantitatea, dimensiunea, 
forma broșei de contact se potrivește cu mufa încărcătorului. Prelungitorul trebuie să fie in stare bună. 
9. Nu utilizați încărcător cu fir sau ștecăr deteriorat, acest lucru va provoca scurtcircuit, electrocutare; 
dacă este deteriorat, trimiteți încărcătorul la centrul nostru de întreținere autorizat pentru a fi reparat. 
10. Dacă încărcătorul este afectat sau deteriorat în orice alte moduri, vă rugăm să nu-l utilizați. Trimiteți 
încărcătorul la centrul nostru de întreținere autorizat, verificați dacă încărcătorul este bun. 
11. Nu deschideți pentru a încărca în mod arbitrar. Încărcătorul poate fi reparat numai de electricianul 
profesionist, reasamblarea greșită va provoacă electrocutare sau incendiu. 
12. Când întrețineți sau curățați încărcătorul, asigurați-vă că îl trageți din priză. Urmând acest lucru, veți 
reduce riscul de electrocutare. 
13. Scoateți încărcătorul dacă nu îl folosiți Se va reduce riscul de electrocutare sau se va evita 
căderea metalului în priză, lucru care ar putea deteriora încărcătorul. 
14. Preveniți șocurile electrice, nu atingeți părțile neizolate ale prizei. 
 
Introducere la mașina de înșurubat cu impact cu acumulator  
1. Utilizarea clemelor sau a altor mijloace pentru a fixa pe o platformă piesa de prelucrat. Folosirea 
manuală a mașinii sau faptul că vă bazați pe corpul dvs. care nu este stabil poate provoca pierderea 
controlului. 
2. Purtarea de ochelari de protecție atunci când utilizați aparatul. 
3. Mâneca și mașina se vor încălzi în timpul funcționării. Așa că trebuie să purtați mănuși pentru a atinge. 
4. Purtați dopuri pentru urechi dacă lucrați pe termen lung, expunerea la zgomot mult timp poate 
provoca deficiențe auditive. 
5. Șocul și vibrațiile cauzate de funcționarea cheii vor afecta mâna și brațul operatorului, așa că folosiți o 
mănușă groasă, căptușită, evitați expunerea mâinii. 
6. Fixați piesa de prelucrat. Nu folosiți mână si nu vă înclinați pe picioare. Un suport instabil poate duce la 
pierderea controlului și provocarea rănirii. 
7. Evitați pornirea bruscă. Asigurați-vă că comutatorul înainte/ înapoi este oprit înainte de a introduce 
bateria. Dacă puneți degetul pe opritor. 
8. Scoateți bateria înainte de a înlocui piesele. Deoarece instrumentul cu baterie în funcțiune în orice 
moment, va conduce la o pornire bruscă. 
9. Apucați întotdeauna uneltele electrice. Când strângeți și slăbiți șuruburile, poate exista un contraatac 
puternic de moment. 
10. Când mașina este luată de partea operatorului, nu porniți mașina. Burghiul rotativ va înfășura 
îmbrăcămintea și alte obiecte, provocând răniri. 
11. Nu utilizați mașina ca burghiu. Funcția de ambreiaj închis al mașinii nu este concepută pentru găurire. 
Arborele de ieșire se va opri automat din rotire fără niciun avertisment. 
12. Trebuie să aveți o atenție suplimentară atunci când strângeți șuruburile lungi. În funcție de tipul 
manșonului si de burghiu, mașina prezintă pericolul căderii. Atenție înainte de a utiliza mașina, pentru a 
vă asigura că, căderea mașinii nu rănește operatorul. 
13. Instrumentul pentru baterie trebuie să se încarce la 0-40 ° C. Nu plasați în exterior sau în mașină. 



Avertizare: praful generat atunci când funcționează cheia de impact poate conține substanțe cancerigen 
sau chimice dăunătoare. 
■ Plumb în vopsea
■ Arsenicul și cromul reacționează după ce cheresteaua va produce substanțe toxice.
Pentru a reduce impactul si vătămarea produsă de aceste substanțe chimice toxice corpului uman,
încercați să vă asigurați că lucrați într-un mediu ventilat și purtați un dispozitiv de siguranță calificat la
locul de muncă.

Instrucțiuni de utilizare 

1. Încărcarea bateriei
La momentul livrării, bateria este doar parțial încărcată. Înainte de prima utilizare a uneltelor electrice,
bateria trebuie să fie complet încărcată pentru a se asigura că bateria este alimentată.
Baterie complet descărcată la 0-40 de grade Celsius pentru reîncărcare are nevoie de aproximativ 90 de
minute.
1) Utilizați numai suportul pentru încărcătorul de baterii.
2) Conectați încărcătorul la o priză.
3) Nervurile care ies din slotul bateriei cu încărcător.
4) Bateria inserată în încărcător.
5) Încărcător de curent alternativ și baterie, evaluați timpul de încărcare.
6) În timpul încărcării, lumina este roșie, când nu mai încarcă lumina este verde.
7) După finalizarea încărcării, LED-ul verde se aprinde pe încărcător, lumina roșie este oprită. Când
apăsați butonul cu indicatorul bateriei se aprinde lumina de pe indicatorul de baterie.
8) Dacă bateria este încărcată complet, poate fi lăsată in încărcător. Dar nu se va supraîncărca.

3. Indicator baterie
Apăsați butonul indicator al bateriei cu litiu, ledul va indica puterea bateriei. Indicatorul de alimentare 
durează aproximativ 3 secunde
Notă:  când bateria este instalată în mașină sau scoasă din mașină, poate fi afișat indicatorul bateriei. 
Verde     100-80% Putere Baterie
Galben     79-50% Putere baterie
Roșu         49-20% Putere baterie    Indicator luminos baterie descărcată.

• Apăsați butonul indicator al bateriei, atunci când bateria este descărcată. Bateria are nevoie de
reîncărcare.
• Încarcă bateria. când indicatorul bateriei indică faptul că puterea bateriei este mai mică de 49-
20%.
5. La încărcare
• Folosiți indicatorul de alimentare pentru a stabili când să încărcați bateria.
• Verificați și încărcați bateria înainte de a lucra.

6. Instalarea bateriei



 

 
 
 
Notă: Utilizați doar baterie originală cu litiu-ion, tensiunea bateriei trebuie să fie ca prevăzută pe plăcuța 
mașinii. 
Utilizarea alor mărci de baterii poate conduce la vătămare accidentală si poate cauza incendiu. 
Instrucțiuni: Utilizarea bateriei nu este potrivită pentru unealta electrică. Pentru alte unelte electrice, nu 
poate funcționa și poate chiar deteriora uneltele electrice. 
1) reglați comutatorul de mers înapoi înainte în poziția centrală pentru a preveni pornirea neintenționată 
a mașinii 
2) Nervurile proeminente de pe partea de jos a bateriei și șanțurile cheii de impact sunt aliniate, apoi 
bateria trebuie introdusă în aparat. 
Notă: asigurați-vă că zăvorul „se fixează” pe baterie și asigurați-vă că bateria se blochează în siguranță 
înainte de a opera pe mașină. 
 
7. Schimbați direcția 
Utilizarea comutatorului pentru mers înapoi 5 poate schimba rotirea mașinii. Dacă țineți apăsat 
comutatorul pornire-oprire, nu puteți schimba direcția. 
1) comutatorul mers înapoi la stânga la sfârșit pentru a împinge înainte. 
2) Comutatorul de mers înapoi împins spre dreapta în capăt inversat. 
3) Comutatorul mers înapoi este reglat pentru a reduce pornirea bruscă în mod accidental a locației 
centrale numai când comutatorul de mers înapoi este împins spre stânga sau spre dreapta pentru a porni 
mașina. 
 
Atenție: Evitați să deteriorați uneltele, înainte sa schimbați rotația necesară, lăsați cheia de impact să 
se oprească complet. 
 
8. Reglați viteza 
Apăsați comutatorul de pornire /oprire a vitezei,  cu cât forța de apăsare este mai mare, cu atât viteza 
este mai mare: cu cât presiunea este mai mică cu atât viteza este mai mică. 
 
9. Pornire / închidere 
Apăsați mai întâi comutatorul de pornire-oprire a vitezei când începeți să folosiți sculele electrice. Apoi 
țineți apăsat comutatorul. 
Eliberarea comutatorului pornire-oprire poate opri uneltele electrice. 
Mașina poate porni doar când butonul de mers înapoi este apăsat spre stânga sau spre dreapta. 
 
10. Lucrați ușor 
Lampa de lucru se află în fața comutatorului de pornire-oprire. Când atingeți sau apăsați comutatorul de 
pornire -oprire la sfârșit, lampa de lucru se va aprinde. Într-un mediu cu condiții de iluminare slabe, 
poate ajuta la iluminarea poziției de funcționare. 
Eliberați comutatorul pornire-oprire. Lumina de lucru se va închide 
 
11. Instalare / Demontare manșon (bucăți) 
1) Reglați butonul de mers înapoi în poziția centrală pentru a preveni pornirea aparatului neintenționat. 
2) Trebuie să împingeți manșonul complet în partea inferioară a arborelui de ieșire atunci când îl instalați; 
Trageți manșonul pentru a demonta din arborele de ieșire. 
Avertisment: nu utilizați manșonul cheii. Folosiți manșonul conceput pentru cheia de impact în mod 
specific. 



 

 
 
 
Manșonul cheii de impact este negru și dur. Nu deteriorează șurubul. Cheia fără impact deteriorează ușor 
șurubul și rănește corpul cu ușurință. Verificați manșonul să nu aibă fisuri sau alte deteriorări vizibile 
înainte de utilizare. 
 
12. Strângeți cuplul 
Cuplul de strângere se apreciază în funcție de durata impactului și strângerii. Impactul și strângerea după 
3-5 secunde, cuplul de strângere este cel mai mare. 
Cuplul asociat cu mai mulți factori, după cum urmează: 
 
• Duritatea materialului uzat al șurubului /piuliței 
• Tipul de garnitură (garnitură de tip disc, garnitură tip arc, inel de etanșare) 
• Duritatea piesei de prelucrat 
• Lubrifiantul de suprafață al piesei de prelucrat 
 
Avertisment: trebuie să strângeți uneltele electrice. Poate apărea contraatac puternic 
când strângeți și slăbiți șurubul. 
 
Aplicare practică 
 
1) Verificați butonul de mers înapoi în poziția corectă (stânga sau dreapta), apoi strângeți uneltele 
electrice. 
2) Așezați dispozitivul de fixare pe sau în interiorul mâinii contrapuse. (De exemplu: Piulița pusă pe bolț 
sau șurubul pus în gaura înfiletată) 
3) Manșonul care a fost instalat pe cheia de impact pus pe piuliță sau bolț. 
4) Închideți mașina. Apăsați comutatorul de oprire-pornire. Manșonul va acționa rotația elementului de 
fixare. 
Când dispozitivul de fixare întâmpină forță reactivă, va apărea forța de impact. 
 
Avertisment : Nu strângeți prea tare ! Impactul cheii de impact poate deteriora elementul de prindere. 
Ar trebui să mențineți cheia de impact și dispozitivul de fixare la unghiul corect, în caz contrar elementul 
de fixare va fi distrus. 
 
Unelte de întreținere 
 
Atenție: Bateria trebuie să părăsească aparatul înainte de întreținere și verificați cheia de impact. 
1. Verificați șurubul de fixare. Verificați întotdeauna șurubul de montare dacă este asigurat. Șuruburile 
slăbite pot provoca cu ușurință un accident grav. 
2. Verificați regulat cablul încărcătorului. Dacă găsiți daune ar trebui să îl încredințați Serviciul nostru 
autorizat pentru a fi eliminat imediat. 
3. Păstrați orificiile de aerisire curate și neblocate. Îndepărtați des praful \ uleiul. Împiedicați pătrunderea 
resturilor. 
4. Trebuie reparat de către centrul de service autorizat. Utilizați numai piese de schimb originale. 
5. Curățați. Evitați utilizarea solventului pentru a curăța piesele din plastic care poate deteriora sau crăpa 
plasticul. Utilizați o cârpă moale cu apă cu săpun. 
Nu lăsați motorul sa se ude. Este interzis. Cufundați motorul în apă, altfel va provoca defectarea 
motorului și electrocutare. 



 

 
 
 
Protecția mediului 
1.Ambalajul original poate fi reciclat si regenerat în întregime. 
2. Uneltele electrice și accesoriile pentru deșeuri conțin o mulțime de materii prime și materiale sintetice 
valoroase Pot fi reciclate și regenerate, de asemenea. 
 
3. Praful generat prin măcinare sau tăiere va conține substanțe dăunătoare, astfel încât nu trebuie să fie 
aruncat la gunoi ca și deșeuri normale. Ar trebui să fie predat la stația specială de reciclare a gunoiului 
pentru a le arunca. 
 
Service 
1. Când unealta are nevoie de garanți, vă rugăm să o trimiteți la centrul local autorizat. Între timp, 
furnizați un card de garanție valabil și o factură originală de achiziție, cardurile de garanție pierdute nu 
pot fi reemise. 
2. Daunele care rezultă din uzura normală, supraîncărcare sau utilizare greșită nu sunt incluse de garanția 
obișnuită. 
 
Atașament: Defectare generală și remediere 
 
Defecțiune  Motiv  remediere 
Mașina de înșurubat cu impact 
nu funcționează 

Bateria nu mai are curent Încărcați bateria  

Supraîncălzirea motorului Orificiile de ventilare sunt 
acoperite cu praf 

Curățați orificiile de ventilare. Nu 
trebuie să apăsați cu mâna pe 
orificiile de ventilare atunci când 
mașina este in funcțiune. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

WFS053 - SCHEMA EXPLODATA 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

LISTA PIESELOR DE SCHIMB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 CLEMA  
02 GARNITURA 
03 MANSON OTEL 
04 ARC 
06 CARCASA ALUMINIU 
07 GARNITURA 
08 BUCSA 
09 GARNITURA 
10 BILA OTEL 
11 AXA DE IESIRE 
12 PERCUTOR 
13 BILA OTEL 
14 GARNITURA 
15 ARC 
16 BILA OTEL 
17 AX CENTRAL 
18 PIN DE ANGRENAJ PLANETAR 
19 ANGRENAJ PLANETAR 
20 INEL 
21 SUPORT 
22 CUZINET 
23 SUPORT MOTOR 
24 PINION 
25 MOTOR 
26 LED 
27 BUTON COMUTATOR 
28 COMUTATOR  
30 CONECTOR BATERIE 
31 SURUB 
32 SUPORT CARCASA 
33 CARCASA 
34 BATERII 
35 INCARCATOR 



 
 
 
 

 
EC Declaratie de Conformitate 

 
 

A. Numar identificare produs: WFS053 
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 cu acumulator  
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) + 
HG 409/08.06.2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune + L  
nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale  
Directiva 2014/30/UE privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică +  
HG nr. 487/06.07.2016 privind compatibilitatea electromagnetică + Hotărârea nr. 431/2019 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică şi a Hotărârii Guvernului nr. 
740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio. 

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 60745-1:2009/A11:2010 Unelte electrice portabile cu motor. Siguranță. Partea 1: Cerințe generale 
EN ISO 12100:2010 Siguranța mașinilor. Principii generale pentru proiectare. Evaluarea riscurilor și reducerea riscurilor 
EN IEC 61000-6-4:2019 Compatibilitate electromagnetică (EMC). Partea 6-4: Standarde generice. Standard de emisii pentru 
medii industriale  
EN IEC 61000-6-2:2019 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-2: Standarde generice. Imunitate pentru mediile 
industriale 

G. Organismul ISET S.r.l. Unipersonale , cu sediul in Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), ITALIA , a efectuat raportul 
de incercari nr. BSTXD201015070901ER/19.10.2020 pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. 
ISETC.001620201030 in data de 30.10.2020. 

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, 07.09.2021 
Giurgescu Bogdan 

RIVIERA BIKE S.R.L.  
CUI: RO18613466 
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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 




