
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MANUAL DE UTILIZARE 
 

Masina de tencuit pneumatica Wolfson 
 

 

      cod: WFS077 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                              
 
 

                                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
                   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL 
 

 
 

CARACTERISTICI: 
Dimensiunea duzei: 18mm 
Presiune: 6 BAR 
Distanta de lucru recomandata: 50-100 mm 
Lungime totală: 63 cm 
Conector furtun de aer: 1 " 
Capacitate: 3.5L 
Greutate netă: 2,0 kg 
 
 
PARTI COMPONENTE: 
 
1. maner actionare, aer comprimat , 
2. Tija metalica de sustinere si transfer aer, 
3. Duze pneumatice 
4. Cupa inox -3.5 L 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principiul de functionare al aparatului dumneavoastra WOLFSON, consta in impingerea 
mortarului cu ajutorul aerului comprimat prin orificii dimensionate optimizat astfel incat 
fenomenul de pulverizare sa imite perfect mistria meseriasului care tencuieste manual.  
Practic aerul sub presiune iese prin duzele pneumatice si impinge masa de mortar prin alte 
orificii izbindu-l cu putere de caramida / bca . 
Viteza foarte mare de acoperire . 
 
 
Pentru o buna functionare respectati cu strictete urmatoarele instructiuni: 
 
1. Strangeti foarte bine colierul care cupleaza furtunul de stutul aparatului astfel incat acesta sa 
nu alunece si sa sara in timpul folosirii. Nu folositi coliere din aluminiu. Folositi coliere din otel sau 
alte metale mai dure. 
2. Mixati mortarul dorit pana la omogenizarea acestuia. Nu este obligatoriu sa adaugati apa 
pentru a inmuia mortarul. Respectati reteta de mortar de pe sacul producatorului. 
3. Clatiti aparatul intr-un recipient cu apa pentru a uda cupa acestuia si pentru a facilita 
alunecarea mortarului . 
Faceti acest lucru in mod repetat, odata la 10-12 incarcari pentru a clati cupa si pentru a se evita 
intarirea sau patrunderea mortarului in galerie. 
4. Dupa utilizare clatiti foarte bine aparatul sub jet de apa si nu doar prin scufundarea acestuia in 
apa , ci si prin apasarea tragaciului. 
5. Depozitati intotdeauna aparatul cu duzele in jos pentru a se scurge apa patrunsa accidental in 
galerie. 
6. Nu lasati aparatul expus sub razele soarelui in zilele calduroase deoarece cupa  se poate 
incinge si poate deforma galeria . 
7. Nu depozitati aparatul in apa . 
8. Pentru aplicarea stropilor folositi o singura duza acoperind cu capacele din dotare celelalte 
duze. 
 
NOTA: 
Nisipul trebuie sa fie cat mai grosier (03-04 mm). 
Nu folositi nisip fin in reteta mortarului deoarece in combinatie cu cimentul (la fel de fin) veti 
obtine o pasta foarte lipicioasa si greu de desprins chiar si de pe mistria manuala. 
 
 



 
 
 
 

 
EC Declaratie de Conformitate 

 
 

A. Numar identificare produs: WFS077 
 

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: Masina de tencuit pneumatica Wolfson 
 

E. Obiectul declaratiei descris la punctul D este in conformitate cu legislatia europeana relevanta de armonizare si satisfice 
ansamblul prevederilor din: 
Directiva 2006/42/CE-  privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) - HG 
1029/03.09.2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor + HG 517/18.05.2011 pentru modificarea şi 
completarea HG 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor; 
 

F. In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate 
urmatoarele standarde de armonizare: 
EN ISO 12100:2010 - Securitatea maşinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea şi reducerea riscului.  
EN 1953:2013 - Echipamente de atomizare și pulverizare pentru materiale de acoperire. Cerințe de siguranță. 
 

G. Organismul notificat ISET S.r.l. Via Donatori di sangue, 946024 Moglia (MN), ITALIA  a efectuat raportul de incercari nr. 
TCF(18)-201-MD pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. I/ISETC.000520190102, in data de 
02.01.2019. 
 

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, 07.10.2021 
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 




