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S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. 
S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba 
romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certi�cat de 
garantie, a veri�cat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certi�cat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a 
producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, 
conform Declaratiei de Conformitate emise.

Certi�cat de Calitate si Garantie
Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon �scal:

Data vanzarii:

Semnatura cumparator, Semnatura vanzator,

RIVIERA BIKE SRL CUI: RO18613466



®

Data

Expedierii:

Intrarii in service:

Iesirii din service:

Receptiei:

Semnatura Data

Expedierii:

Intrarii in service:

Iesirii din service:

Receptiei:

Semnatura

Data

Expedierii:

Intrarii in service:

Iesirii din service:

Receptiei:

Semnatura Data

Expedierii:

Intrarii in service:

Iesirii din service:

Receptiei:

Semnatura

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

www.blademotors.ro

Data

Expedierii:

Intrarii in service:

Iesirii din service:

Receptiei:

Semnatura Data

Expedierii:

Intrarii in service:

Iesirii din service:

Receptiei:

Semnatura

Data

Expedierii:

Intrarii in service:

Iesirii din service:

Receptiei:

Semnatura Data

Expedierii:

Intrarii in service:

Iesirii din service:

Receptiei:

Semnatura



Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt 
considerate normale in urma utilizarii: 

Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, �ltru de ulei, �ltru 
de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, 
simeringuri, curele, etc.) 

Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet 
combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau 
parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale 
caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare; 

Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei �ltrului de aer 
sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui 
carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza 
nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator 
benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de 
la distribuitor);

Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ; 

Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, 
intrerupatoare, cabluri electrice; 

Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc); 

Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj; 

Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei 
impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprii (umezeala excesiva, 
temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune 
�uctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare 
decat cea furnizata); 

Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din 
pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc); 

Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant moto�erastrau, disc 
motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; 

Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter; 

Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, 
bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect 
exploatate, reglate sau curatite. 

Alte accesorii consumabile (perii de carbon, etc).

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU 
OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DIN 
MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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12. 
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Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modi�cata in 2016, OG 
21/92), pe baza certi�catului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon �scal).
Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. 
Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:
• Toate produsele bene�ciaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul 

achizitionarii de catre persoane �zice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
• Toate produsele bene�ciaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul 

achizitionarii  de catre persoane juridice.
Garantia nu acopera:

• Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate  de utilizarea  in  concordanta  cu
instructiunile de folosire

• Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat 
cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau 
pastrarea in conditii neadecvate.

• Produse la care s-au facut modi�cari sau adaugiri de catre client.
Defectele recunoscute ca �ind acoperite de garantie vor � remediate prin reparare gratuita sau 
prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate � un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua 
doar in urmatoarele situatii: 

• Produsul are viciu de fabricatie; 
• Produsul are o defectiune ce nu se poate repara; 
• Nerespectarea termenului de reparatie; 
• Lipsa conformitatii produsului. 

Durata medie de functionare a produsului este  de 3 ani.  Perioada  maxima  pentru  repararea 
sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu 
de�ciente. Garantia se pierde daca:

• Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
• Produsul  a fost demontat  de catre  personal neautorizat
• Nu sunt completate  toate  rubricile  certi�catului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.
In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform speci�catiilor de utilizare din manual, clientul 
va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are 
aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, 
adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, 
pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele 
comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de 
deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor � predate punctelor specializate de 
colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13
Rivera Bike SRL  - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163
Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

Conditii de Garantie
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT, OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST 

HU 
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1 ÁLTALÁNOS 

Kérjük, a telepítés előtt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentációt. Az üzemeltetés során az a 
használatnak meg kell felelnie az abban az országban érvényben lévő helyi, nemzeti biztonsági 
előírásoknak, ahol a terméket telepíteni kívánják.  

A biztonsági előírások be nem tartása nemcsak a személyi biztonság veszélyezteti, hanem a 
berendezés károsodását is előidézheti, és így a jótállás érvényét veszti. Őrizze meg ezt a 
kézikönyvet biztonságos helyen a későbbi használatra, még az első használat után is. 

Termékleírás 

A búvárszivattyú úszó aprítóval ellátott, professzionális, háztartás szennyvíz elvezetésére alkalmas, 

szennyvízgyűjtőkből, csatornákból, pöcegödrökből, stb. Ez a piszkos vízszivattyú aprítóval, egyaránt 

ajánlott háztartási és professzionális használatra. 

Vigyázat: Ne használja a vízszivattyút alacsony viszkozitású folyadékok vagy olyan anyagok leeresztésére, 

amelyek blokkolhatják a szivattyú motorját (textil, pl. ruhát, rongyot, pelenkát vagy bármilyen más 

tárgyat tartalmazó folyadékban, amelyek feltekeredhetnek az aprítóra és a motor eltömődését, valamint 

a szivattyú esetleges károsodását okozhatják). 

TULAJDONSÁGOK: 

• Túltöltés elleni védelem
• Úszóval
• Szénacél tengely
• Fém csapágyak
• Öntvénytörzs
• Ellenálló korrózióval szemben
• Fordulatszám: 2860 ford./perc
• Max. áramlás: 10 mc3 / h
• Csatlakozás: 2"
• Maximális abszorpciós mélység: 10 m
• Max. átmérőjű szennyeződések: 30 mm
• Maximális hőmérséklet: 35°C
• Átmérő: 100 mm

KEZELÉS 

TÁROLÁS 

Minden szivattyút zárt helyen kell tárolni, száraz helyen, ahol nincs vibráció és 
nincs por, esetleg nincs állandó páratartalom. 
Eredeti csomagolásban szállítjuk, és a beszerelésig ott kell tartani. 

SZÁLLÍTÁS 
Kerülje, hogy a készüléket fölösleges ütés érje 



Az elektromos szivattyúkat soha nem szabad a tápkábelüktől 

fogva szállítani vagy felemelni! 

FIGYELMEZTETÉSEK 

SZAKKÉPZETT SZEMÉLYZET 
A szerelést szakképzett személynek kell elvégeznie, aki 
rendelkezik a hatályos speciális előírások által előírt műszaki 
végzettséggel. 
Szakképzett személyzet alatt azokat a személyeket értjük, 
akiket képzettségükből, tapasztalatukból és előírásaikból, 
valamint minden működési körülményükből adódóan a 
rendszer felelőse feljogosított arra, hogy a rendszerrel együtt 
dolgozzon, és minden lehetséges veszélyt felismerjen és 
elkerüljön (az IEC364-es meghatározása a műszaki 
személyzet számára). 

BIZTONSÁG  
Használata csak akkor megengedett, ha az elektromos rendszert a termék telepítési 
helye szerinti ország hatályos szabályozásainak megfelelő biztonsági intézkedésekkel 
látták el. Soha ne hagyja, hogy a szivattyú megszáradjon. 
A szivattyú nem használható víztartályokban, tavakban vagy olyan tartályokban, ahol 
emberek tartózkodnak. 
A szivattyú fogantyúval van felszerelve, amelyhez kötél vagy kábel csatlakoztatható a 
gép munkahelyzetbe süllyesztéséhez. 
A szivattyúkat soha nem szabad a tápkábelüknél fogva szállítani, felemelni vagy 
üzemeltetni. 
Minden elektromos javításhoz szakképzett személyzetet kell alkalmazni, amely hibás végrehajtás 
esetén károsodáshoz és sérüléshez vezethet. 
A főtengely forgásának ellenőrzése:  
Ha a motor nem jár és a tengely nem forog, amikor a kapcsoló és/vagy az úszó működésbe lép, 
ellenőriznie kell, hogy minden mozgó alkatrész szabadon forog-e. A következőket tegye: 
- Teljesen húzza ki a szivattyút a konnektorból.
- Állítsa a szivattyút vízszintes helyzetbe.
- Távolítsa el a rácsot és a diffúzort, és működtesse a menetes anyát 13-as villáskulccsal, forgassa
el a tengely motorját az óramutató járásával megegyező irányba.
- Szerelje össze a rácsot és a szállítószalagot, és szerelje be az elektromos szivattyút a 7.
fejezetben leírtak szerint.

FELELŐSSÉGEK 

A gyártó nem vállal garanciát a szivattyúk megfelelő működésére, és nem vállal felelősséget az 
általuk okozott károkért, ha manipulálják vagy módosítják, a javasolt működési tartományon 
kívül vagy az egyéb utasításokkal ellentétben végezték. ebben a kézikönyvben. 
Másolási hibák esetén a gyártó nem vállal felelősséget a jelen prospektusban található 
hiányosságokért. A cég fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén vagy hasznos 
változtatásokat hajtson végre az itt leírt termékeken a termék lényeges tulajdonságainak 
megváltoztatása nélkül. 

FELSZERELÉS 



A telepítés helye:  
Mielőtt az elektromos szivattyút az árokba vagy vízbe merítené, győződjön meg arról, hogy a terület 
homok- vagy szilárd üledéktől mentes.  
Ha üledék van, tisztítsa meg pontosan azt a helyet, ahová elhelyezi. Emelje a szivattyút legalább 1 
méter távolságra az árok alja fölé, hogy a telepítés után keletkező lerakódások ne szívódjanak fel. 
Időnként távolítsa el az üledéket. 
Nagyon fontos ügyelni arra, hogy a vízszint soha ne csökkenjen a szivattyútest alá. 
 MUNKA FELTÉTELEK  
Vízhőmérséklet: 0 °C és + 35 °C között. 
A szivattyútest mindig teljesen víz alá kerül. 
A szivattyú nem üzemelhet szárazon. 
Függőleges vagy vízszintes elhelyezés. 
Maximális merítési mélység 5 mt. (vízszint alatt). 

VEZETÉKEK 
 A szivattyú vízhálózatra történő csatlakozása történhet vas vagy műanyag alkatrészekkel, akár merev, akár 

rugalmas elemekkel.  
A kimeneti cső elszorulása elkerülendő.  
Az úszókapcsolós változat esetében, bizonyosodjon meg afelől, hogy az szabadon közlekedik.  
A csatorna méretét mindig a belépő víz mennyisége és a szivattyú áramlása alapján kell kiszámítani, hogy a motort 

ne tegye ki túl sok indításnak. 
A szivattyú leengedéséhez mindig használjon előre rögzített kötelet vagy láncot, a szivattyú tetején lévő felső 

fogantyúhoz. 
Soha ne használja a tápkábelt az elektromos szivattyú felemeléséhez. 
Mély kutakban történő használat esetén a tápkábelt két-három méterenként javasolt bilincsekkel a szállítócsőre 
rögzíteni.

FIGYELMEZTETÉS! A szivattyú nem járhat szárazon! Teljesen a szivattyúzandó folyadékba kell helyezni. Az 
elektromos szivattyún lévő tápkábel hossza korlátozza azt a maximális merülési mélységet, amelynél a 
szivattyú használható. 

Az úszókapcsoló beállítása  
Az úszó és a fix pont közötti kábel meghosszabbításával vagy lerövidítésével (úszózár) 
beállítható a szivattyú leállási szintje. Győződjön meg arról, hogy az úszó szabadon mozoghat, 
amikor a szivattyú működik. 

 Az úszóka 
lefogó bilincs 



ÓVINTÉZKEDÉSEK

    A szívószűrőnek mindig jelen kell lennie, amikor a szivattyú működik. A szivattyú nem            működhet 
folyamatosan 30 óránál tovább. Ne tegye ki a motort túlzott hőterhelésnek. Fagyveszély: Ha a szivattyú 
üresjáratban marad 0 °C alatti hőmérsékleten, gondoskodni kell arról, hogy ne maradjon víz, amely megfagy, és 
repedéseket okozhat a szivattyú alkatrészeiben. Ha a szivattyút olyan anyagokkal használták, amelyek 
hajlamosak lerakódásra, használat után öblítse le erős vízsugárral, hogy elkerülje a lerakódások vagy vízkő 
képződését, amely ronthatja a szivattyú működési képességét.  

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÁNTARTÁS 

Normál üzemi körülmények között a szivattyú nem igényel karbantartást, az olajteknő olajozott tömítése és a 
zsírozott csapágyaknak köszönhetően.  
Az elektromos szivattyút csak szakképzett személyzet szerelheti szét.  

Mindenesetre, minden javítási és karbantartási munkát csak azután szabad elvégezni, hogy a szivattyút 
leválasztotta a hálózatról, miután megbizonyosodott arról, hogy nem tud hirtelen elindulni. A telepítés során 
különös figyelmet kell fordítani az éles részekre, amelyek személyi sérülést okozhatnak. Az elektromos szivattyú 
vágó éle szívóventilátorokkal van ellátva. A hatékonyság elvesztésének elkerülése érdekében tanácsos azt 
időnként megtisztítani. A legjobb tisztítás akkor érhető el, ha vízzel leöblítjük a homokot, és xmás koptató 
anyagokat, elkerülve ezáltal a korai kopást és teljesítménycsökkenést. 

 MÓDOSÍTÁSOK ÉS CSEREALKATRÉSZEK 
 Bármilyen jogosulatlan módosítás mentesíti a gyártót a felelősség alól. A javítás során használt minden 
alkatrésznek eredetinek kell lennie. 
Minden tartozékot a gyártónak jóvá kell hagynia, hogy biztosítsa a gépek és a 
felszerelhető rendszerek maximális biztonságát.  



 HIBAELHÁRÍTÁS 
 

Hiba Ellenőrzés (lehetséges okok) Megoldás  

1. A szivattyú nem indul 
vagy zajos  

 
A. Ellenőrizze az elektromos 

csatlakozásokat. 
B. Ellenőrizze, hogy a motor jár-e. 
C. Ellenőrizze a 

biztosítékokat. 

 
C. Ha ezek ki vannak égve, cserélje 
ki. Ha a hiba azonnal 
megismétlődik, a motor 
rövidzárlatos. 

2. A szivattyúnak nincs 
vízhordása. 

A. Győződjön meg arról, hogy a hálózati 
feszültség megegyezik a kártyán lévővel. 

B. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozások 
megfelelőek voltak. 

C. Ellenőrizze, hogy minden fázis megvan-e 

D. a termináltáblán. (3 ~) 

E. Keresse meg a lehetséges eltömődéseket a 
szivattyúban vagy a motorban. 

F. E. Ellenőrizze a kondenzátor állapotát. 

B. Javítson meg minden hibát. 

 
C. Ha valamelyik hiányzik, 

helyettesítse. 

 
D. Távolítsa el a tömődést. 

 

E. Helyettesítse a kondenzátort. 

3. A szivattyú nem áll le. A. Az úszóka nem állítja le a szivattyú 
működését. 

A. Ellenőrizze, hogy ha az úszóka szabadon és 
hatékonyan mozog.  

4. A vízhozam nem 
elegendő. 

A. Győződjön meg arról, hogy a szívószűrő 
nincs részben eltömődve. 

B. Győződjön meg arról, hogy a rotorok 
vagy a szállítócsövek nincsenek részben 
eltömődve, és ne essen le a lécről. 

C. Győződjön meg arról, hogy a rotorok 
nincsenek elkopva. 

D. Győződjön meg arról, hogy az elzáró 
szelep (ha van) nincs részben eltömődve. 

E. Ellenőrizze a forgásirányt a háromfázisú 
változatoknál (lásd az Elektromos 
csatlakozás fejezetet - 8.4. bekezdés). 

A. Távolítson el minden 
akadályt a figyelmeztetés 
fejezetben leírtak szerint. 

B. Ellenőrizze, hogy a szelep 
megfelelően működik-e, 
és szükség esetén cserélje 
ki.. 

C. Cserélje ki a rotorokat  

D. Alaposan tisztítsa meg a 
visszacsapó szelepet.  

E. A tápkábel szálait cserélje 
össze. 

5. A túlterhelés védelem 
leállítja a szivattyút. 

A. Ügyeljen arra, hogy a szivattyúzandó 
folyadék ne legyen túl sűrű, mert ez a 
motor túlmelegedését okozza. 

B. Győződjön meg arról, hogy a víz 
hőmérséklete nem 

C. túl nagy (lásd 
D. folyadék hőmérséklete). 
E. A szivattyút részben blokkolja 
F. szennyeződéseket.  
G. A szivattyú mechanikusan reteszelt. 

B. Csökkentse a folyadék hőmérsékletét. 
Várja meg, míg a hővédelmi biztonsági 
kapcsoló helyre áll. Hozzávetőlegesen 20 
percbe kerül.  

C. Tüzetesen tisztítsa meg a szivattyút.   

   
  

 
   
   

 



 
 

 

RIVIERA BIKE S.R.L.  
CUI: RO18613466 
office@bladetools.ro 

 
Megfelelőségi nyilatkozat 

 
A. A gyártó neve és címe: SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia 

Tel: 0040374300162  
 

B. A nyilatkozat tárgya  
    

Numar de 
identificare Denumire produs Numar de 

identificare Denumire produs 

PMP0001 GP - FELSZÍNI CENTRIFUGÁLIS 
SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - QB-60 PMP0015.1 

BLADE - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - 
SZENNYEZETT VÍZ - F-VÁGÓ R -WQW-
1500D-F PRO 

PMP0009.1 GP- MERÜLŐ SZIVATTYÚ - SZENNYEZETT 
VÍZ - WQCD-2900D- F-VÁGÓ WFS0014 WOLFSON - DARÁLÓS MERÜLŐ SZIVATTYÚ 

SZENNYEZETT VÍZ SZÁMÁRA TP 

PMP0004.21 GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - 8 
TURBINA  WFS0021 WOLFSON - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA 

VÍZ - 8 TURBINA  

PMP0004 GP - VIBRÁCIÓS MERÜLŐ SZIVATTYÚ - 
TISZTA VÍZ - VMP-60 PMP0004.1 GP - CSAVAROS MERÜLŐ SZIVATTYÚ - 

4QGD  

PMP0004.2 GP - CSAVAROS MERÜLŐ SZIVATTYÚ - 
4QGD-1500 PMP0020 BLADE - CSAVAROS MERÜLŐ SZIVATTYÚ - 

4QGD1.2-100-0.75 PRO 

WFS0022 WOLFSON - MERÜLŐ SZIVATTYÚ TISZTA 
VÍZHEZ PMP0016 BLADE - CSAVAROS MERÜLŐ SZIVATTYÚ - 

4SKM-100 PRO 

PMP0017 BLADE - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA 
VÍZ - 4SKM-150 PRO PMP0005 GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - 

QDX-16-F 

PMP0006 GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - 
QDX-20-F PMP0007 GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - 

QDX-32-F 

PMP0009 GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - 
SZENNYEZETT VÍZ - WQD-2700-F WFS0012 WOLFSON - MERÜLŐ SZIVATTYÚ 

SZENNYEZETT VÍZ SZÁMÁRA TP 

WFS082 WOLFSON - Merülő szivattyú tiszta váz 
számára QDX  PMP0008.1 GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - SZENNYEZETT 

VÍZ - QDP-750-F 

PMP0014.1 BLADE - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - 
SZENNYEZETT VÍZ - QDP-750-F PRO PMP0008 GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - SZENNYEZETT 

VÍZ - QDP-400-F 
 
      C.    A berendezés leírása: 
      Berendezések, amelyek feladata, hogy a folyadékot szivattyúzással tolják. 

 
      D.   A nyilatkozat tárgya megfelel az erre vonatkozó európai jogszabályoknak és megfelel minden rendelkezésnek: 

         Európai irányelvek: 
         2014/35/EU 
         2006/30/EU 
 

       E.     A fenti irányelvekben meghatározott munkavédelmi szabványok teljesítése érdekében az alábbi szabványok teljesültekȘ
 

EN 60335-2-41 
EN 60335-1 
EN 62233 
EN 55014-1 
EN 55014-2 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 

 
F. Értesített szervezet: UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co, 
Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya – Ankara – TURCIA, Az értesített szervezet  
száma: NB 2292, a jelentés száma: DN20180118-WFS33-CE-S - DN20180118-WFS32-CE-E a D pontnál található 
irányelvek alapján a következő igazolványt állította ki nr. M.2018.201.N3457 - 23.01.2018. 
 

 
G. A termék műszaki dokumentációjáért felelős személy: 

mailto:office@bladetools.ro


 
 

 

RIVIERA BIKE S.R.L.  
CUI: RO18613466 
office@bladetools.ro 

        Tisztség – Vezérigazgató  
        Név -  Bogdan Giurgescu  
        website@blademotors.ro 
 
H.  A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló okmányok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban 
szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem károsítják a 
környezetet, amennyiben beszerelése, használata, karbantartása a rendeletnek megfelelően történik, a kísérő 
utasítások alapján. A felhatalmazott gyártó vagy forgalmazó hozzájárulása nélküli berendezés módosítása esetén 
ez a nyilatkozat érvényét veszti. A terméket Kínában gyártották.  
 
Aláírás: 
SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia 
Dátum: 01.12.2020 
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Minőségi és Garancia Tanúsítvány 

Termék megnevezése: 

Termék kódja: 

Termék sorozatszáma: 

Modell-típus: 

Megfelelőségi Nyilatkozat: 

Eladó: 

Eladó címe: 

Vásárló: 

Vásárló címe: 

Telefon: 

E-mail: 

Számla/adó bizonylat: 

Eladás dátuma: 

Kipróbálták a termék működését, bemutatták a használati és karbantartási módot. A magyar 
nyelvű használati, kezelési, tárolási, tartósítási és szállítási útmutató átadásra került. A vásárló a 
jelen jótállási jegyben foglaltakat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes megadását 
ellenőrizte és a terméket átvette. 
Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kivitelezési 
dokumentációjának, megfelel a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paramétereknek, a 
kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint. 
 
 

Vásárló aláírása,                      Eladó aláírása, 

 



 

Garanciaidő alatt végzett javítások: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

! 

      Nem vonatkozik rá a garancia  
 
          A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása       

          normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia: 

1. Lánckerék, vezetősín, szita, olajszűrő, légszűrő, gumi alkatrészek (henger harmonika, 
karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.) 

2. Üzemanyagszűrő, tanksapka, szita a tartályba, szondák, tartályok, úszó, üzemanyagszelep, 
pontoncsap, fúvóka, fúvóka, injektorok vagy befecskendező fúvókák, beállító rendszer vagy 
karok, karburátor tömítések vagy tömítő elemek, vagy ezek alkatrészei, amelyek kopását a 
hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozza;  

3. Tengelykapcsoló, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, ha a kopás a légszűrő hiánya vagy 
a nem megfelelő használat miatt következik be, vagy a hatályos előírásoknak nem megfelelő 
üzemanyag használata okozta detonáció esetén, vagy ha a meghibásodás fordulatszám-meg 
nem felelésből, vagy 2T motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keverékéből 
adódik (a forgalmazótól vásárolt olajok esetében 30 ml olaj 1 liter benzinhez viszonyítva);  

4. Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag házak, műanyag dugók, foglalatok, kerekek vagy 
görgők;  

5. Gyújtás és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyertyakábel, 
kapcsolók, elektromos kábelek;  

6. Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gázpedál, kaszaasztal, vonóerő stb.);  

7. Fékpofák és fékbetétek, tengelykapcsolók, érvég-hüvelyek, rugós tengelykapcsoló;  

8. Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, ha a meghibásodás a földelés hiánya, vagy nem 
megfelelő környezeti körülmények között történő használat (túlzott páratartalom, nem 
megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségellátás) vagy ingadozó feszültség 
(áramgenerátorok esetén, amikor a fogyasztók teljesítménye) nagyobb a megadottnál) miatt 
adódik;  

9. Tömszelenc, turbina, turbinaház (amikor a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a 
szivattyúban más berendezések, gépek stb. által létrehozott nyomás következtében 
keletkezett); 

10. A vágórendszer alkatrészei, pl. láncfűrész-lánc, kaszatárcsa, fűnyírókés, malom/aprítógép 
kés stb.;  

11. Indítódob, indítózsinór, indítórugó, indítófogantyú;  

12. Kaszaasztal, fűnyíróasztal kés, sarkantyúk, süllyesztők, fogak, beállító támasz, anyatartó, 
anya, hajtórúd (a kasza vágórendszerének teljes kinematikai lánca), ha nincsenek 
megfelelően üzemeltetve, beállítva vagy tisztítva.  

13. Egyéb fogyó tartozékok.  
 
Ezt a terméket csak háztartási használatra gyártották, ipari célokra nem. Pontosan kövesse 
a termék használati útmutatójában található utasításokat. 



 

Jótállási feltételek  
 
A cég a román jogszabályok (2016-ban módosított 449/2003 törvény, OG 21/92) szerinti garanciát vállal a 
jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla / adóbizonylat) alapján. 
A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási 
hibákra vonatkozik.  
A jótállási idő az eladás napjától kezdődik és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint: 
 Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik magánszemély általi vásárlás, kézműves és háztartási 
felhasználás esetén.  
 Jogi személyek általi vásárlás esetén minden termékre 12 hónapos garancia vonatkozik.  
A garancia nem fedezi a következőket:  
 Olyan alkatrészek, amelyek a használati utasításnak megfelelő használat következtében elhasználódnak  
 Túlhasználatból, helytelen vagy a termék használati útmutatójában meghatározottaktól eltérő célokra való 
használatból, nem megfelelő karbantartásból vagy nem megfelelő tárolásból eredő hibák.  
 Az ügyfél által módosított vagy hozzáadott termékek. 
A jótállás hatálya alá tartozó meghibásodások kijavítása ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő 
termékre (lehet egy későbbi típus) történő cserével történik.  
A hatályos jogszabályok értelmében a termék szavatossági időn belüli cseréje csak az alábbi esetekben történik:  
 A termék gyártási hibás;  
 A terméknek olyan hibája van, amely nem javítható;  
 A javítási határidő elmulasztása;  
 A termék nem megfelelő.  
A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék 
bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:  
 A címkén feltüntetett terméksorozat és típus nem védett (nem olvasható)  
 A terméket illetéktelen személy szedte szét  
 Nincs kitöltve minden jótállási tanúsítvány mező  
                  A termék visszaküldése az eredetileg leszállított összes tartozékkal együtt történik. 
Ha a terméket nem a használati utasításban foglaltak szerint használták, a diagnosztikai és szállítási 
szolgáltatások értéke a vásárlót terheli. A kereskedőt a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a 
kötelezettségei terhelik, mint az eredetileg értékesített termékkel kapcsolatban.  
A Riviera Bike a vásárlók alábbi személyes adatait kezeli: név, vezetéknév, cím, telefonszám és e-mail cím, a 
679/2016-os európai rendelet előírásai szerint, az eladott berendezésekre ügyfelei részére biztosított 
szavatossági idő megfelelő kezelése érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) a 
válogatatlan háztartási hulladékkal együtt tilos ártalmatlanítani. Ezeket speciális gyűjtőhelyeken, felhatalmazott 
gyűjtő/újrahasznosító cégeknek, stb. kell leadni.  

Szervíz: TOTAL árúház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.  
Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot: 
www.emag.hu 

Magyarországi Forgalmazó:  
SC. RIVIERA BIKE SRL.  

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia. 
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