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INAINTE DE PORNIRE AVETI IN VEDERE URMATOARELE ! 
 
● Pompa poate fi conectata la o fisa protejata contra atingerilor accidentale si care se va instala in 
concordanta cu reglementarile in vigoare. Fisa electrica trebuie sa fie alimentata la o tensiune de 
230 V si cu frecventa de 50 Hz. 
 
ATENTIE !  
(Important pentru siguranta personala) Inainte de a pune in functiune pompa submersibila va 
rugam sa aveti in vedere urmatoarele informatii ce trebuie verificate de un specialist: 
● Legatura cu pamantul (impamantarea) 
● Conductor de legare la pamant/la nul  
● Oprirea alimentarii cu energie electrica prin comutatorul intrerupator trebuie sa corespunda 
regulilor de siguranta al instalatiilor electrice astfel incat acestea sa aiba un regim de lucru fara 
defecte. 
● Legaturile electrice trebuie sa fie protejate impotriva umezelii  
● Daca apare pericolul de inundare, atunci trebuie protejate conexiunile electrice prin ridicarea 
lor pe o suprafata mai inalta  
● Circulatia fluidelor inflamabile dar si agresive din punct de vedere chimic, cat si a materialelor 
abrasive trebuie sa fie evitata 
● Motorul electric al pompei trebuie sa fie protejat impotriva inghetului 
● Pompa trebuie sa fie protejata impotriva functionarii fara lichid  
Accesul copiilor la partile componente ale pompei trebuie impiedicat prin masuri de siguranta 
corespunzatoare. 
Un lichid poluat conduce si poate fi cauza unei scurgeri de lubrifiant.  
Pompa este prevazuta cu un dispozitiv de trecere a curentului electric residual (RCD) care in timpul 
functionarii pompei permite trecerea unui curent care sa nu depaseasca 30 mA.  
● Copiii trebuie sa fie tinuti sub supraveghere atunci cand operati cu pompa pentru evitarea 
accidentarilor personale  
● Aceasta instalatie nu este destinata pentru uzul copiilor, persoanelor cu probleme psihice, cu 
capacitati mentale reduse, fara experienta sau cunostinte tehnice, decat daca au primit 
permisiunea sau sunt sub atenta supraveghere a unei persoane care sa raspunda pentru siguranta 
lor personala.  
● Copiii trebuie sa fie supravegheati in permanenta pentru a fi siguri ca nu se joaca cu instalatia. 
● Pompa nu trebuie sa fie utilizata atunci cand alte persoane sau animale se afla in apa. 
 
COMPATIBILITATEA  
Pompa submersibila este conceputa pentru circularea apei la o temperatura maxima de 35°C. 
Aceasta pompa nu se poate folosi pentru transportul oricarui tip de lichid cum ar fi carburantii in 
mod special, lichide de curatare si alte produse chimice! 
 
INSTALAREA 
Pompa submersibila poate fi instalata dupa cum urmeaza: 
● Pe o pozitie stabila cu conducta fixa de teava . 
● Pe o pozitie stabila cu furtun flexibil din cauciuc ( racord flexibil ) . 



 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMANDARE  
Nu instalati pompa niciodata prin suspendare fara a fi fixata cu o sufa si mai ales sa nu suspendati 
pompa de furtunul sau conducta de evacuare sau cablul de alimentare cu energie electrica.  
● Motorul pompei submersibile trebuie sa fie agatat de manerul special prevazut sau sa fie asezat 
pe fundul basei .  
● Aveti garantia ca pompa functioneaza la parametri optimi de lucru daca fundul basei nu este cu 
noroi, mal si este pastrat curat in permanenta .  
● Daca nivelul apei scade prea mult si deja noroiul a intrat in carcasa, aparand pericolul ca noroiul sa 
se usuce in pompa, atunci opriti imediat pompa. Daca este necesar verificati motorul pompei in mod 
regulat (prin porniri si opriri dese).  
● Plutitorul este reglat in functie de modul in care pompa poate porni imediat. 
 

 
ATENTIONARE  
Basa din care trage pompa trebuie sa aiba dimensiunile minime de 40×40×50 cm pentru ca 
plutitorul electric sa se poata deplasa liber. 
 

 
CONECTAREA ELECTRICA  
Pompa submersibila este prevazuta cu o fisa protejata contra atingerilor accidentale care este 
conceputa in concordanta cu reglementarile in vigoare.  
Pompa este proiectata pentru a fi racordata la o retea de tensiune 230 V /50Hz , aveti grija ca aceasta sa 
fie asigurata . Introduceti stecherul in priza si pompa este gata de utilizare. 
 
 
ATENTIONARE!  
Daca fisa electrica sau cablul electric de alimentare se deterioreaza accidental din cauza unei 
actiuni externe, atunci repararea cablului electric este interzisa. 
 
IMPORTANT 
Aceasta operatie poate fi realizata doar de catre un electrician autorizat. 
 
ZONE DE UTILIZARE 
Aceasta pompa se foloseste in principal ca pompa pentru golirea subsolurilor. 
Cand pompa este instalata in basa va ofera protectie impotriva inundarii.  
De asemenea pompa poate fi folosita pentru transportul apei dintr-un loc in altul cum ar fi lucrari 
casnice de irigare, in agricultura, horticultura, golirea de subsoluri, beciuri, pivnite, toalete si multe 
alte aplicatii. 
 

 
PUNEREA IN FUNCTIUNE  
Dupe ce ati citit cu atentie aceste instructiuni puteti pune pompa in lucru luand in 
cosiderare urmatoarele indicatii: 
● Verificati daca pompa este bine asezata pe fundul basei;  
● Verificati daca cablul este intins corespunzator ( sa nu fie cablul electric intins prea tare pentru a 
nu fii in pericol de rupere ); 
● Verificati daca conexiunea electrica este de 230 V / 50 Hz;  
 
 



 
 
 
 
 
 
● Verificati daca fisa electrica se prezinta in bune conditii de lucru si contactul electric este bun; 
● Asigurati-va ca apa si umiditatea nu intra in contact cu alimentarea de la retea; 
● Evitati ca pompa sa lucreze in regim uscat ( fara apa ) 
 
INTRETINEREA  
Pompa submersibila este un produs aprobat, ce nu necesita o intretinere de inalta calificare, si care a 
fost supus unor controale finale severe. Va recomandam, insa, o verificare si o intretinere regulata 
pentru asigurarea unei durate mari in exploatare si fara intreruperea operatiilor de lucru. 
 

 
IMPORTANT  
● Inainte de inceperea operatiilor de intretinere decuplati fisa de alimentare cu energie electrica.  
● In eventualitatea in care este necesar ca pompa sa fie transportata aceasta trebuie sa fie curatata 
pe partea exterioara cu apa curata dupa fiecare utilizare.  
● In cazul unei instalari stationare, functionarea plutitorului electric trebuie sa fie verificata la fiecare 
3 luni.  
● PERICOL DE INGHET. Cand pompa ramine inactiva la temperature mai mici de 0°C, exista riscul ca 
prin inghetarea apei din interior, sa se produca crapaturi in piesele componente si distrugerea 
pompei.  
● Toate particulele solide care se pot depune in interiorul carcasei pompei trebuie sa fie indepartate 
cu ajutorul unui jet de apa. 
● La fiecare 3 luni arborele pompei si rotorul trebuie sa fie curatate de noroi. 
● Indepartati depozitele de particule solide de pe plutitor cu apa curata.  
● Se recomanda ca electropompa sa nu fie pornita mai mult de 20 de ori pe ora, astfel incat motorul 
sa nu se incalzeasca excesiv. 
 

 
CURATAREA ROTORULUI  
Daca particulele solide s-au depozitat excesiv in interiorul pompei atunci trebuie sa demontati 
partea de jos a pompei in felul urmator: 
1. Scoateti dispozitivul de aspiratie din interiorul pompei. 
2. Curatati rotorul cu apa curata. 
Important! Nu lasati jos si nu asezati pompa pe rotor! 
3. Asamblati in ordine inversa. 
 

 
PUNCTUL DE COMANDA PORNIT/OPRIT  
Punctul de PORNIRE/OPRIRE al plutitorului electric poate fi stabilit prin reglarea lungimii firului ce 
alimenteaza plutitorului electric.  
Inainte de inceperea lucrului cu pompa submersibila va rugam sa verificati urmatoarele:  
● Plutitorul electric trebuie sa fie instalat astfel incat nivelul de operare al punctului de PORNIRE si 
nivelul de operare al punctului de OPRIRE sa poata fi gasite cu usurinta si cu o forta mica. Pentru 
verificarea acestui lucru asezati pompa in interiorul unui recipient plin cu apa, ridicati cu grija cu 
mana plutitorul electric , dupa care scufundati-l din nou. Dupa realizarea acestor operatii notati de 
cate ori pompa a pornit si s-a oprit.  
● Asigurati-va ca distanta dintre capul plutitorului electric si ochiul de fixare al cablului plutitorului 
electric nu este prea mica. Lucrul cu pompa in bune conditii nu este garantat daca distanta este prea 
mica.  



 
 
 
 
 
 
 

 
● Atunci cand reglati plutitorul electric , asigurati-va ca acesta nu atinge fundul apei inainte de a se 
opri . Atentie! Apare riscul de functionare in mediu uscat.INCIDENTE, CAUZE, REMEDII 
 

Incidente Cauze Remedii 
Pompa nu porneste -Fara alimentare de la retea -Verificati reteaua de 

 -Plutitorul nu reactioneaza alimentare cu energie 
  electrica 
  -Aduceti plutitorul mai sus 

Pompa nu transporta apa -Sita de intrare este infundata -Curata-ti sita 
(fara debit) -Furtun de evacuare este -Corectati pozitia furtunului 

 pompa sugramat  
Pompa nu se opreste -Plutitorul nu poate cobora -Asezati pompa corect 

 suficient pompa pe fundul apei , 
  reglati plutitorul astfel incit 
  acesta sa se miste liber 

Debit insuficient -Sita de intrare este infundata -Curata-ti sita 
   

Pompa se opreste dupa o -Senzorul de temperatura al -Curatati pompa si fundul 
perioada scurta de lucru pompei o opreste in timp ce apei 

 lucreaza in ape murdare -Asigurati-va ca temperatura 
 -Apa prea calda . Senzorul de apei nu depaseste 35°C 
 temperature a al pompei  
 opreste pompa .  
 

Nota de garantie 
Nu sunt acoperite de catre garantie:  
● Distrugerea semeringului ( garnitura ) de etansare prin mersul in regim uscat sau 
depozitarea particulelor straine din apa in pompa . 
● Blocarea turbinei rotative datorata prezentei corpurilor straine 
● Defectiuni aparute in urma transportului in conditii inadecvate 
● Defectiuni datorate actiunilor persoanelor neautorizate 

 
DATE TEHNICE 

MODEL TP3100(fara tocator)/TP3300T(cu tocator) 
Tensiune/Frecventa 230V / 50 Hz 
Putere consumata 3100/3300 Watt 
Debitul nominal 15000-25000 litri / ora 
Inaltimea maxima de transport apa 10-20 m 
Adancimea maxima de imersiune 8 m 
Temperatura maxima a apei 35 ℃ 
Dimensiuni de conectare furtun 25mm÷32mm 

 1” ÷ 1_1/2” 
Corpuri straine cu marimi mai mari de Diametru Ø35 mm 
Inaltime punct de comutare PORNIT cca. 50 cm 
Inaltime punct de comutare OPRIT cca. 5 cm 



 
EXEMPLE DE MONTAJ  
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Montaj pompa ape uzate menajere in 
basa  
Legenda: 1 –Basa  

2 –Plutitor electric 
3 3 –Pompa ape uzate  

4 –Conducta refulare 
pompa Ø 1 ¼” 

5 –Supapa de sens  
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Montaj pompa ape uzate menajere  
in exterior 
Legenda: 

1 –Lac 
2 –Plutitor electric 
3 –Pompa ape uzate  
4 –Conducta refulare 

pompa Ø 1 ¼” 
5 –Funie de siguranta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEMA PARTILOR COMPONENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TABELUL PARTILOR COMPONENTE 
 

Numar Denumire Numar Denumire 
    

1 Plutitor electric 24 Saiba 
    

2 Cablu cu stecher 25 Saiba 
    

3 Maner din plastic 26 Saiba 
    

4 Bolt 27 Capac interior 
    

5 Bolt 28 Saiba 
    

6 Piulita 29 Rulment 
    

7 Carcasa 30 Rotor 
    

8 Surub 31 Stator 
    

9 Garnitura O-ring 32 Saiba 
    

10 Bila de otel 33 Capac frontal 
    

11 Stift cu pana 34 Garnitura O-ring 
    

12 Garnitura O-ring 35 Dispozitiv de etansare 
    

13 Carcasa interna 36 Inel de stringere 
    

14 Manson pt. cablu 37 Surub 
    

15 Manson pt. cablu 38 Saiba 
    

16 Pana de fixare 39 Rotor cu palete 
    

17 Pana de fixare 40 Piulita 
    

18 Condensator 41 Garnitura din plastic 
    

19 Clema de fixare condensator 42 Carcasa de baza 
    

20 Surub 43 Sifon 
    

21 Garnitura inel 44 Garnitura O-ring 
    

22 Teaca 45 Racord de evacuare 
    

23 Surub 46 Saiba 
    

 
SIMBOLURI 
Urmatoarele simboluri pot aparea insrise pe produs sau in manualul de instructiuni. 
Intelegerea lor va va ajuta sa stiti cum sa folositi produsul in conditii sigure. 

 
SIMBOL DENUMIRE EXPLICATII 
V VOLT VOLTAJ 
A AMPER CURENT 
Hz HERTZ FRECVENTA 
W WATT PUTERE 
n0 TURATIE LA MERS IN VITEZA MOTORULUI INAINTE DE CONTACTUL CU 

      GOL SUPRAFATA DE LUCRU 
.../MIN ROTATII PE MINUT NUMAR DE ROTATII/MINUT 
0     “OFF” POZITIA “INCHIS” 

      CLASA DE FABRICATIE DUBLA IZOLATIE 
      II  
      IMPAMANTARE LEGATURA DE IMPAMANTARE       
        

        

      COLECTAREA ACEASTA SIGLA INDICA FAPTUL CA APARATELE 
      DESEURILOR ELECTRICE SI ELECTRONICE NU VOR FI ARUNCATE 
       IMPREUNA CU GUNOIUL MENAJER, CI VOR FI PREDATE IN 
       VEDEREA RECICLARII LA CENTRLE DE COLECTARE 
       SPECIAL AMENAJATE, CONFORM HG448/2005 SI DIRECTIVA 
       CONSILIULUI EUROPEAN 2002/96/EC  
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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. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 



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



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
MERÜLŐ SZIVATTYÚ  
SZENNYEZETT VÍZHEZ 

TP3100 / TP3300T

HU



MIELŐTT BEÜZEMELNÉ, VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET! 

● A szivattyú véletlen érintés ellen védett dugóhoz csatlakoztatható, amelyet az érvényben lévő
előírásoknak megfelelően kell felszerelni. Az elektromos csatlakozót 230 V feszültséggel és 50 Hz
frekvenciával kell táplálni.

FIGYELEM !   
(Fontos a személyi biztonság érdekében) A búvárszivattyú üzembe helyezése előtt vegye figyelembe 
a következő információkat, amelyeket szakembernek kell ellenőriznie:  
● Földdel való kapcsolat (földelés)  
● Földelő / null vezeték  

● Az áramellátás megszakító kapcsolóval történő lekapcsolása során be kell tartani az elektromos 
berendezések biztonsági előírásait, hogy azok hibamentes üzemmódban legyenek.  
● Az elektromos csatlakozásokat védeni kell a nedvességtől.  

● Ha fennáll az árvíz veszélye, akkor az elektromos csatlakozásokat magasabb felületre kell 
helyezni, hogy megvédjék azokat.  

● Kerülni kell a gyúlékony, de kémiailag agresszív folyadékokat is, valamint a csiszoló anyagokat. 
● A szivattyú villanymotorját fagy ellen védeni kell.  
● A szivattyút védeni kell attól, hogy folyadék nélkül működjön.  

● Megfelelő biztonsági intézkedésekkel meg kell akadályozni, hogy gyermekek hozzáférjenek a 
szivattyú alkatrészeihez.  
● A szennyezett folyadék kenőanyag szivárgáshoz vezethet.  

● A szivattyú fel van szerelve a maradék elektromos áram (RCD) átvezetésére, amely a szivattyú 
működése során legfeljebb 30 mA áramot enged át.  

● A személyi sérülések elkerülése érdekében a gyermekeket felügyelet alatt kell tartani a szivattyú 
működtetése közben.  

● Ez a berendezés nem alkalmas gyermekek, értelmi fogyatékossággal élő, alacsony szellemi képességű,
tapasztalattal vagy műszaki ismeretekkel nem rendelkező személyek általi használatra, kivéve, ha engedélyt
kaptak vagy személyes biztonságukért felelős személy szigorú felügyelete alatt állnak.

● A gyermekeket folyamatosan figyelni kell, hogy ne játsszanak a berendezéssel.  
● A szivattyút nem szabad használni, ha más emberek vagy állatok vannak a vízben. 

KOMPATIBILITÁS  
A búvárszivattyút úgy tervezték, hogy legfeljebb 35 °C hőmérsékletű vizet keringessen. Ez a szivattyú nem 
használható semmilyen folyadék, például speciális üzemanyagok, tisztítófolyadékok és egyéb vegyszerek 
szállítására!  

FELÁLLÍTÁS  
A búvárszivattyú a következőképpen állítható fel: 
● Stabil helyzetben, rögzített csővel. 
● Stabil helyzetben, rugalmas gumitömlővel (rugalmas csatlakozás). 



AJÁNLÁS   
Soha ne szerelje fel a szivattyút felfüggesztve anélkül, hogy drótkötéllel rögzítené, és különösen ne 
függessze fel a szivattyút a kivezető tömlőnél, a kipufogócsőnél vagy a tápkábelnél fogva.  

● A búvárszivattyú motorját a speciális fogantyúhoz kell rögzíteni, vagy az alap aljára kell helyezni. 

● Garantálva van, hogy a szivattyú optimális üzemi paraméterekkel működik, ha az alap alja nem 
sáros, iszapos és folyamatosan tisztán van tartva.  

● Ha a vízszint túlságosan leesik, és a sár már bejutott a vázba, fennáll annak a veszélye, hogy az iszap 
kiszárad a szivattyúban, ezért azonnal állítsa le a szivattyút. Ha szükséges, rendszeresen ellenőrizze a 
szivattyú motorját (gyakori indítással és leállítással).  

● Az úszót aszerint kell beállítani, hogy a szivattyú hogyan tud azonnal elindulni. 

FIGYELMEZTETÉS   
A szivattyú alapjának legalább 40 × 40 × 50 cm méretűnek kell lennie, hogy az elektromos úszó 
szabadon mozoghasson.  

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS   
A búvárszivattyú véletlen érintés ellen védett dugóval van felszerelve, amelyet a hatályos előírásoknak 
megfelelően terveztek.  
A szivattyút 230 V / 50 Hz-es hálózathoz való csatlakoztatásra tervezték, ügyeljen a rögzítésre. Dugja 
be a dugót az aljzatba, és a szivattyú használatra kész.  

FIGYELMEZTETÉS!   
Ha az elektromos csatlakozó vagy a tápkábel véletlenül megsérül külső hatás miatt, a tápkábel 
javítása tilos.  

FONTOS  
Ezt a műveletet csak felhatalmazott villanyszerelő végezheti el. 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK  
Ezt a szivattyút elsősorban pincék ürítésére használják.  
Ha a szivattyú az alapba van szerelve, védelmet nyújt az elárasztás ellen.  
A szivattyú használható víz egyik helyről a másikra történő szállítására is, például öntözésre, 
mezőgazdaságra, kertészetre, alaksorok, pincék, illemhelyek kiürítésére és sok más alkalmazásra.  

ÜZEMBE HELYEZÉS   
Miután figyelmesen elolvasta ezeket az utasításokat, a következő utasítások figyelembevételével 
elindíthatja a szivattyút:  
● Ellenőrizze, hogy a szivattyú megfelelően illeszkedik-e az alap aljára;  

● Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően meg van-e feszítve (a törésveszély elkerülése érdekében a 
tápkábelt ne feszítse túl);  
● Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozás 230 V / 50 Hz legyen;   



 
 
● Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozó jó állapotban van-e, és az elektromos érintkezők jók-e;  
● Ügyeljen arra, hogy víz és nedvesség ne érintkezzen a hálózati csatlakozóval;  
● Kerülje a szivattyú szárazon (víz nélkül való működését.  
 
KARBANTARTÁS   
A búvárszivattyú egy jóváhagyott termék, amely nem igényel magasan képzett karbantartást, és 
komoly végső ellenőrzésen esett át. Javasoljuk azonban a rendszeres ellenőrzést és karbantartást, 
hogy biztosítsa a hosszú élettartamot a munka megszakítása nélkül.  
 

 

FONTOS   
● A karbantartási műveletek megkezdése előtt húzza ki a tápcsatlakozót.  
● Abban az esetben, ha a szivattyút szállítani kell, minden használat után kívülről tiszta vízzel meg kell 
tisztítani.  
● Álló helyzetbe történő beszerelés esetén az elektromos úszó működését 3 havonta ellenőrizni kell.  
● FAGYÁSVESZÉLY. Ha a szivattyú inaktív marad 0 °C alatti hőmérsékleten, fennáll annak a veszélye, 
hogy a benne lévő víz megfagyása az alkatrészekben repedéseket és a szivattyú károsodását okozza.  
● A szivattyúház belsejében lerakódó összes szilárd részecskét vízsugárral el kell távolítani.  
● 3 havonta meg kell tisztítani a szivattyú tengelyét és a forgórészt a sártól.  
● Tiszta vízzel távolítsa el a szilárd részecskék lerakódásait az úszóról.  
● Javasoljuk, hogy az elektromos szivattyút ne indítsa el óránként 20-nál többször, hogy a motor ne 
melegedjen túl.  
 
A FORGÓRÉSZ TISZTÍTÁSA   
Ha a szilárd részecskék túlzottan lerakodtak a szivattyú belsejében, akkor az alábbiak szerint kell 
leszerelni a szivattyú alját:  
1. Távolítsa el a szívóberendezést a szivattyú belsejéből.  
2. Tisztítsa meg a forgórészt tiszta vízzel. 
Fontos! Ne engedje le, és ne helyezze rá a szivattyút a forgórészre!  
3. Szerelje össze fordított sorrendben.  
 

VEZÉRLŐPONT – BE/KI   
Az elektromos úszó BE/KI kapcsoló pontja az elektromos úszót tápláló huzal hosszának beállításával 
határozható meg.  
 
Mielőtt elkezdené a munkát a búvárszivattyúval, ellenőrizze a következőket:  
● Az elektromos úszót úgy kell felszerelni, hogy a START pont üzemi szintje és a STOP pont üzemi 
szintje könnyen és kis erőfeszítéssel megtalálható legyen. Ennek ellenőrzéséhez helyezze a szivattyút 
egy vízzel teli edénybe, óvatosan emelje fel az elektromos úszót kézzel, majd merítse újra. E műveletek 
végrehajtása után jegyezze fel, hogy a szivattyú hányszor indult el és hányszor állt le.  
● Ügyeljen arra, hogy az elektromos úszófej és az elektromos úszókábel rögzítő szeme közötti 
távolság ne legyen túl kicsi. A jó állapotú szivattyúval való munkavégzés nem garantált, ha a távolság 
túl rövid.  
● Amikor az elektromos úszót állítja be, győződjön meg arról, hogy az ne érjen hozzá a víz aljához, 
mielőtt megállna. Figyelem! Fennáll a veszélye, hogy száraz környezetben működik.  
 
 
 
 
 
 
 
 



INCIDENSEK, OKOK, MEGOLDÁSOK  
 

Incidensek  Okok  Megoldások  
A szivattyú nem indul be  - Nincs hálózati feszültség  

- Ellenőrizze az áramellátó 
hálózatot 
- Hozza fennebb az úszót  

 - Az úszó nem reagál  
  
  

A szivattyú nem szállít vizet 
(nincs áramlás)  - A beviteli szita eltömődött  -Tisztítsa meg a szitát  
 - A túlfolyócső eltömődött  - Javítsa ki a tömlő helyzetét  

   

A szivattyú nem áll le.  
- Az úszó nem tud eléggé 
leereszkedni  - Helyezze a szivattyút 

megfelelően a víz aljára, állítsa 
be az úszót úgy, hogy az 
szabadon mozogjon  

  
  
  

Elégtelen áramlás  - A beviteli szita eltömődött  -Tisztítsa meg a szitát  
   

A szivattyú rövid üzemidő 
után leáll  - A szivattyú hőmérséklet-

érzékelője leállítja, ha szennyes 
vízben dolgozik 
- Túl meleg víz. A szivattyú 
hőmérséklet-érzékelője leállítja a 
szivattyút.  

- Tisztítsa meg a szivattyút és a 
víz alját 
- Ügyeljen arra, hogy a víz 
hőmérséklete ne haladja meg a 
35 °C-ot  

 
 
 
  
  
 

Jótállási jegy  
A következőkre nem terjed ki a garancia:  
● A záró alátét (tömítés) megsemmisülése esetén száraz üzemmódban vagy a vízből a szivattyúban 
lévő idegen részecskék tárolásával. 
● A forgóturbina eltömődése idegen testek jelenléte miatt  
● Nem megfelelő körülmények között történő szállításból eredő hibák  
● Illetéktelen személyek tevékenységéből adódó hibák  

 

MŰSZAKI ADATOK  
MODELL TP3100(aprító kés nélkül)/TP3300T(aprító késsel)  

Feszültség/Frekvencia  230V / 50 Hz 
Elfogyasztott áram  3100/3300 Watt 
Névleges áramlás  15000-25000 liter / óra  
Maximális vízszállítási magasság  10-20 m 
Maximális merítési mélység  8 m 
Maximális vízhőmérséklet  35 ℃ 
A tömlőcsatlakozás méretei  25mm÷32mm 

 1” ÷ 1_1/2” 
Idegen testek nagyobbak, mint  Átmérő Ø35 mm 
BE kapcsolási pont magassága  cca. 50 cm 
KI kapcsolási pont magassága  cca. 5 cm 



 
ÖSSZESZERELÉSI PÉLDÁK   
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Háztartási szennyvízszivattyú 
beépítése az aljzatba   
Legenda: 1 –Alap   

2 – Elektromos úszó  
3 3 – Szennyvíz szivattyú   

4 – Szivattyú nyomóvezeték 
Ø 1 ¼”  
5 – Érzékelő szelep   
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Kültéri szennyvízszivattyú szerelés  
Legenda: 

1 –Tó  
2 – Elektromos úszó  
3 – Szennyvíz szivattyú   
4 – Szivattyú 

nyomóvezeték Ø 1 ¼”  
5 – Biztonsági kötél  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALKATRÉSZEK VÁZLATA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALKATRÉSZEK TÁBLÁZATA  
Szám  Megnevezés  Szám  Megnevezés  

    

1 Elektromos úszó  24 Alátét  
    

2 Kábel dugasszal  25 Alátét  
    

3 Műanyag fogantyú  26 Alátét  
    

4 Csavar  27 Belső burkolat  
    

5 Csavar  28 Alátét  
    

6 Csavaranya  29 Csapágy  
    

7 Váz  30 Forgórész  
    

8 Csavar  31 Állórész  
    

9 O-gyűrűs tömítés  32 Alátét  
    

10 Acélgolyó  33 Elülső burkolat  
    

11 Csapszeg  34 O-gyűrűs tömítés  
    

12 O-gyűrűs tömítés  35 Tömítő eszköz  
    

13 Belső ház  36 Szorítógyűrű  
    

14 Kábelhüvely  37 Csavar  
    

15 Kábelhüvely 38 Alátét  
    

16 Szorítóék  39 Forgórész lapátokkal  
    

17 Szorítóanya  40 Csavaranya  
    

18 Kondenzátor  41 Műanyag tömítés  
    

19 Kondenzátor rögzítő kapocs  42 Alapház  
    

20 Csavar  43 Szifon 
    

21 Gyűrűtömítés  44 O-gyűrűs tömítés  
    

22 Tok  45 Kipufogó csatlakozás  
    

23 Csavar  46 Alátét  
    

 

SZIMBÓLUMOK  
A következő szimbólumok jelenhetnek meg a terméken vagy a használati útmutatóban.  
Ezek megértése segít megtudni, hogyan kell biztonságosan használni a terméket.  

 
SZIMBÓLUM  MEGNEVEZÉS  MAGYARÁZAT  
V VOLT VOLTAJ 
A AMPER ÁRAM  
Hz HERTZ FREKVENCIA  
W WATT ERŐSSÉG  
n0 

ALAPJÁRATI FORDULATSZÁM  
MOTOR SEBESSÉGESSÉGE, MIELŐTT A MUNKAFÜLETTEL ÉRINTKEZNE 

       
.../PERC  FORDULAT PER PERC FORDULATSZÁM/PERC  
0     “OFF” „LEÁLLÍTÁS” POZÍCIÓ  

      
GYÁRTÁSI OSZTÁLY II  

KETTŐS SZIGETELÉS  
       
      FÖLDELÉS  FÖLDELÉS CSATLAKOZTATÁS        
        

        

      HULLADÉKGYŰJTÉS  
EZ A JELZÉS AZT JELZI, HOGY AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEKET NEM A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL EGYÜTT DOBJÁK 
KI, HANEM A HG448 / 2005 ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS 2002/96 / EK 
IRÁNYELVÉNEK MEGFELELŐEN SPECIÁLIS GYŰJTŐHELYEKEN ADJÁK ÁT 
ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL. 

       
       
       
       
        
 
 
 



 
 

 

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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