
MANUAL UTILIZARE 
POMPE SUBMERSIBILE 
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Cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare pentru a va insusi corect modul de utilizare si a putea lua 
la timp masurile necesare pentru a evita defectarea pompei. 
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Norme si instructiuni de securitate: 
- Din motive de securitate, pompa submersibila trebuie conectata numai la o priza cu 

impamantare care a fost instalata respectand normele in vigoare, pe un circuit cu o 
siguranta de minim 16A cu releu de impamantare (voltaj nominal 30mA) 

- Verificati cablul de alimentare si pompa inainte de fiecare punere in functiune. Nu folositi 
pompa daca constatati defectiuni sau neregularitati. 

- In cazul in care cablul este defect vizitati unul dintre punctele service pentru remediere.
- Asigurati-va ca toate conexiunile electrice sa ramana permanent uscate – evitati 

contactul cu apa.
- Protejati cablul electric si priza de curent impotriva caldurii excesive, uleiului sau a 

corpurilor contondente 
- Curatati teava de drenaj inainte de folosirea pompei
- Inainte de utilizare asigurati-va ca inaltimea de elevatie si suctiune, nu depasesc pe cele 

ale pompei
- Nu folositi cablul electric pentru a suspenda, misca sau ancora pompa submersibila. 

Follositi pentru acest scop o sfoara atasata la manerul pompei. Nu trageti de cablu 
pentru a scoate stecherul din priza.

- Pompa se poate folosi la pomparea apei murdare care contine impuritati de pana la 
35mm. In partea de jos a pompei, sub motor, se afla montat un cutit care ajuta la 
maruntirea impuritatilor, astfel incat acestea sa poata fi absorbite de paleta pompei. 
Cutitul nu trebuie sa intre in contact cu materiale dure, cum ar fi pietre, metale.

- Nu folositi pompa daca drenajul nu se face corect din cauza tevii infundate sau a 
adancimii
prea mici, acest lucru putand duce la defectarea pompei!

- Nu folositi pompa daca exista persoane in zona de aspiratie. Este interzisa folosirea 
pompei in piscine 

- Folosirea fara apa a pompei duce la supraincalzirea acesteia si la uzura mecanica
intensa, ce poate duce la defectarea pompei

- Nu permiteti persoanelor cu dizabilitati sa foloseasca pompa
- Nu permiteti animalelor de companie sa se apropie de pompa
- Nu incercati niciodata sa reparati pompa sau cablul de alimentare. Acest lucru trebuie 

facut
de catre un service specializat. Producatorul si importatorul nu accepta reparatiile facute 
de catre persoane neautorizate. Interventiile neutorizate asupra produsului duc imediat la 
pierderea garantiei.



Instructiuni utilizare 
Acesta pompa submersibila a fost proiectata pentru uzul casnic. 
Pompele submersibile pot fi utilizate pentru drenajul apei, transportul lichidelor (pompare), 
golire rezervoare, pomparea apei din izvoare, golirea barcilor si recircularea apei pentru 
perioade limitate. 

Este interzisa cu desavarsire pomparea oricaror tipuri de lichide imflamabile sau explozive 
(petro, benzina, motorina, parafina), uleiurilor, a apei sarate sau contaminate (apa 
menajera). Temperatura maxima a lichidului nu trebuie sa depaseasca 35°C. Aceste 
pompe nu sunt proiectate pentru folosire continua. 

Conectarea furtunului 

Atasati prin infiletare cotul (inclus) de conectare la pompa, cu deschizatura in sus. 
Conectati furutnul la acest cot. Conectorul de furtun are reductie de la 32 mm la 25mm. 
Daca folositi un furtun de 32mm puteti sa taiati cu ajutorul unui cutit partea de reductie. 
Penrtu a asigura furtunul se recomanda folosirea unui colier. 
Cele mai bune rezultate la pompare se obtin numai daca folositi un furtun de 32m. 

Atasarea flotorului intrerupator 

Daca pompa este echipata cu un flotor cu intrerupator, dumneavoastra trebuie sa 
ajustati punctele in care intrerupatorul va porni/opri pompa, prin ajustarea lungimii 
cablului flotor. 

- Flotorul cu intrerupator trebuie ajustat inainte de prima utilizare. Pentru asta, 
pozitionati pompa intr-un vas cu apa si reglati lungimea cablului flotor pana cand 
pompa porneste si se opreste usor, fara a forta pompa.

- Puteti ajusta lungimea cablului flotor pentru a obtine exact puntele dorite pentru
pornirea si oprirea pompei

- Nu micsorati distanta prea mult intre clema de prindere si flotor. Inrerupatoru are 
nevoie de spatiu pentru a functiona corect 

- La reglarea flotorului, asigurati-va ca acesta nu atinge fundul apei inainte de oprirea 
pompei

Pozitionare si operare 

- Asigurati-va ca ati plasat pompa intr-o pozitie stabila, in special daca doriti s-o 
utilizati in modul de lucru automat

- Asigurati-va ca flotorul se misca liber 

Asigurati-va ca gurile de aspiratie nu sunt blocate (nici macar partial). Daca 
pompa este pozitionata pe fundul apei, pe strat nisipos, asezati-o pe un suport 
solid,evitand absorbtia nisipului. 

Pompa este echipata cu valva autmata de aerisire, astfel ca, aerul pe care il veti 
vedea ca iese din pompa la imersia din apa reprezinta deschiderea valvei de 
aerisire 

Operarea pompei este simpla. Dupa ce ati pozitionat pompa si ati reglat flotorul 
intrerupator, nu trebuie decat s-o conectati la reteaua de curent. 



In functie de punctele de pornire/oprire reglate, pompa va porni sau se va opri la un 
anumit nivel de apa. Asigurati-va ca aceste nivele (minim si maxim) pot fi atinse de catre 
pompa relativ usor si in timpi de lucru relativ scurti. Nu uitati ca acesta pompa nu a fost 
proiectata pentru folosire continua. 
Daca doriti sa activati manual pompa atunci puteti apasa usor flotorul iar pompa va porni. 
Atentie, intrerupeti imediat functionarea daca pompa nu mai are suficienta apa de pompat. 

Garantie 
Perioada de garantie este specificata in certificatul de garantie iar garantia se extinde 
asupra tuturo defectelor de material sau de productie. Urmatoarele sunt excluse din 
garantie: 

- Uzura datorata functionarii fara apa sau cu alte tipuri de lichide (chimice); uzura 
cauzata de obiectele aflate in lichidele pompate (blocarea paletelor) 

- Defecte datorate folosirii nerationale si
- Defecte datorate interventiei persoanelor neutorizate asupra produsului
- Defecte aparute ca urmare a supraincalzirii

Conditii de functionare 
- particulele solide continute sa nu depaseasca 3% iar granulozitatea nu mai mult de 2mm 
- adancimea maxima de scufundare a pompei sa nu fie mai mare de 30m;
- adancimea minima de imersie a pompei sa nu fie mai mica de 0.5m 
- ATENTIE! Lasati minim 1.5m intre pompa si fundul putului/fantanii 
- ATENTIE! Este interzisa utilizarea acestei pompe submersibile la scoaterea apelor 
murdare, cu nisip, namol, pietris (acest lucru duce automat la pierderea garantiei).

Garantia este nula daca pompa este reparata de catre persoane neutorizate sau daca 
asupra ei sunt facute modificari. 
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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
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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  

PS-1300/1600     PM-1500-8 

Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, hogy helyesen alkalmazhassa a használati módot, és 
időben megtehesse a szükséges lépéseket a szivattyú meghibásodásának elkerülése érdekében.  

HU



Biztonsági szabályok és utasítások: 
- Biztonsági okokból a búvárszivattyút csak olyan földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni, amelyet az érvényben 
lévő előírásoknak megfelelően szereltek fel, legalább 16A biztonsági áramkörön földelő relével (névleges feszültség 
30mA)

- Minden indítás előtt ellenőrizze a tápkábelt és a szivattyút. Ne használja a szivattyút, ha bármilyen hibát vagy 
rendellenességet észlel.

- Ha a kábel hibás, keresse fel valamelyik szervizpontot javítás céljából.

- Ügyeljen arra, hogy minden elektromos csatlakozás állandóan száraz legyen – kerülje a vízzel való 
érintkezést.

- Óvja a tápkábelt és a konnektort a túlzott hőtől, olajtól vagy éles tárgyaktól.

- A szivattyú használata előtt tisztítsa meg a leeresztő csövet

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az emelés és a szívás magassága nem haladja meg a szivattyú 
magasságát

- Ne használja a tápkábelt a búvárszivattyú felfüggesztésére, mozgatására vagy rögzítésére. Használjon erre a 
célra a szivattyú fogantyújára erősített zsinórt. Ne a vezetéknél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.

- A szivattyú használható szennyezett víz szivattyúzására, amely legfeljebb 35 mm-es szennyeződéseket 
tartalmaz. A szivattyú aljára, a motor alá egy kés van felszerelve, amely segít a szennyeződések összetörésében, 
hogy a szivattyú lapátja felszívja azokat. A kés nem érintkezhet kemény anyagokkal, például kövekkel, fémekkel. 

- Ne használja a szivattyút, ha a vízelvezetés az eltömődött cső vagy a túl kis mélység miatt nem megfelelő, 
mert ez károsíthatja a szivattyút!

- Ne használja a szivattyút, ha emberek vannak a szívási területen. Tilos a szivattyút úszómedencében 
használni

- A szivattyú vízmentes használata túlmelegedéshez és intenzív mechanikai kopáshoz vezet, ami a 
szivattyú meghibásodásához vezethet
- Ne engedje, hogy fogyatékkal élők használják a szivattyút

- Ne engedje, hogy háziállatok közeledjenek a szivattyúhoz
- Soha ne próbálja megjavítani a szivattyút vagy a tápkábelt. Ezt szakszerviznek kell elvégeznie. A gyártó 

és a forgalmazó nem fogad el illetéktelen személyek által végzett javításokat. A terméken végzett 
jogosulatlan beavatkozások azonnal a garancia elvesztéséhez vezetnek.



Használati utasítások  
Ezt a búvárszivattyút otthoni használatra tervezték. 

A búvárszivattyúk korlátozott ideig használhatók víz elvezetésére, folyadékok szállítására 
(szivattyúzás), tartályok ürítésére, forrásokból származó víz szivattyúzására, hajók ürítésére és vízkeringtetésre.  

Szigorúan tilos bármilyen típusú gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékot (kőolaj, benzin, gázolaj, paraffin), 
olajokat, sós vizet vagy szennyezett (háztartási víz) szivattyúzni. A folyadék maximális hőmérséklete nem 
haladhatja meg a 35 °C-ot. Ezeket a szivattyúkat nem folyamatos használatra tervezték.  

Tömlő csatlakoztatása 

Rögzítse az összekötő könyököt (tartozék) a szivattyúhoz csavarással. Csatlakoztassa a tömlőt ehhez a 
könyökhöz. A tömlőcsatlakozónak van egy 32 mm-ről 25 mm-re csökkentett szűkítője. Ha 32 mm-es tömlőt használ, 
akkor a szűkítő részt késsel levághatja. A tömlő rögzítéséhez bilincs használata javasolt. 

A legjobb szivattyúzási eredményeket csak 32 m-es tömlő használata esetén éri el. 

Az úszókapcsoló felszerelése  

Ha a szivattyú kapcsolóval ellátott úszóval van felszerelve, az úszókábel hosszának beállításával be kell állítani 
azokat a pontokat, ahol a kapcsoló elindítja/leállítja a szivattyút. 

- A kapcsolóval ellátott úszót az első használat előtt be kell állítani. Ehhez helyezze a szivattyút egy vizes 
edénybe, és állítsa be az úszókábel hosszát addig, amíg a szivattyú könnyen be nem indul és leáll, a szivattyú 
erőltetése nélkül.

- Beállíthatja az úszókábel hosszát, hogy pontosan a szivattyú indításához és leállításához szükséges 
felületet kapja
- Ne csökkentse túlságosan a bilincs és az úszó közötti távolságot. A kapcsolónak hely kell a megfelelő 
működéshez

- Az úszó beállításakor ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a víz aljához, mielőtt leállítja a szivattyút.

Elhelyezés és működés 

- Győződjön meg arról, hogy a szivattyút stabil helyzetbe helyezte, különösen, ha automata 
üzemmódban szeretné használni.

- Győződjön meg arról, hogy az úszó szabadon mozog

Győződjön meg arról, hogy a szívónyílások nincsenek eltömődve (még részben sem). Ha a szivattyút a 
víz aljára, homokos rétegre állítjuk, helyezzük szilárd támasztékra, elkerülve a homok felszívódását.  

A szivattyú automatikus légtelenítő szeleppel van felszerelve, így a szivattyúból kilépő levegő vízbe 
merülve a légtelenítő szelep nyitását képezi.  

A szivattyú működése egyszerű. Miután elhelyezte a szivattyút és beállította a kapcsoló úszóját, már csak 
csatlakoztatnia kell a hálózathoz. 
A beállított indítási/leállítási pontoktól függően a szivattyú egy bizonyos vízszintnél elindul vagy leáll. 
Győződjön meg arról, hogy ezeket a szinteket (minimum és maximum) a szivattyú viszonylag könnyen és 



viszonylag rövid üzemidő alatt el tudja érni. Ne feledje, hogy ezt a szivattyút nem folyamatos 
használatra tervezték.  
Ha manuálisan szeretné aktiválni a szivattyút, akkor enyhén nyomja meg az úszót, és a szivattyú 
elindul.  

Figyelem, azonnal állítsa le a működést, ha a szivattyúban nincs elég víz a szivattyúzáshoz. 
Garancia  
A jótállási idő a jótállási jegyben van meghatározva, és a garancia minden anyag- vagy gyártási 
hibára kiterjed. A következőkre nem vonatkozik a garancia:  

- Víz nélküli vagy más típusú folyadékok (vegyszerek) használatából eredő kopás; a
szivattyúzott folyadékban lévő tárgyak által okozott kopás (raklapzár)

- Irracionális használatból eredő hibák

- A terméken illetéktelen személyek beavatkozásából adódó hibák

- Túlmelegedés miatti hibák

Működési feltételek 
- a szilárd részecskék mennyisége nem haladhatja meg a 3%-ot, és a szemcséssége nem
haladhatja meg a 2 mm-t

- a szivattyú maximális merülési mélysége nem haladhatja meg a 30 m-t;
- a szivattyú minimális merülési mélysége nem lehet kevesebb 0,5 m-nél
- FIGYELEM! Hagyjon legalább 1,5 m távolságot a szivattyú és a kút alja között
- FIGYELEM! Tilos ezt a búvárszivattyút piszkos víz, homok, sár, kavics eltávolítására
használni (ez automatikusan a garancia elvesztéséhez vezet).

A garancia érvényét veszti, ha a szivattyút illetéktelen személyek javítják meg, vagy ha 
módosításokat  végeznek rajta.  



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
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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: 
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      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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