
 
 

 

 

 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

GENERATOR DE CURENT 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL 



 
 

ATENTIE !!! 

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY, 

EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE . 

 

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI. 

 
Va multumim pentru achizitionarea unui generator GOSPODARUL PTOFESIONIST. 

Acest manual contine instructiuni de utilizare si intretinere a generatoarelor GOSPODARUL 

PTOFESIONIST. Toate informatiile din acest manual se bazeaza pe cele mai recente informatii 

disponibile la momentul tiparirii. 

Acordati o atentie deosebita paragrafelor precedate de aceste cuvinte: 
 

AVERTIZARE 
Indica posibilitate de raniri personale grave, deces si deteriorarea echipamentului daca nu se 

respecta instructiunile. 

 
ATENTIE 

Indica posibilitate de raniri personale sau deteriorarea echipamentului daca nu se respecta 

instructiunile. 

NOTA: Ofera informatii utile. 

Daca apare o problema sau daca aveti intrebari referitoare la generator consultati distribuitorul de 

generatoare GOSPODARUL PROFESIONIST. 

 
AVERTIZARE 

Generatorul este fiabil si functioneaza in conditii de siguranta daca este exploatat conform 
instructiunilor. 
Cititi si intelegeti manualul inainte de a utiliza generatorul. Nerespectarea acesteinstructiuni 
poate duce la raniri personale si deteriorarea echipamentului. 

 
 

 



1. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 

 
- Nu utilizati generatorul in apropiere de benzina sau gaze-pericol de explozie sau incendiu. Nu 

umpleti rezervorul cu benzina in timpul functionarii motorului. Nu fumati si nu utilizati flacara 

descoperita in apropiere de rezervor. Nu varsati combustibil in timpul alimentarii. Daca varsati 

benzina, stergeti si lasati sa se usuce inainte de a porni motorul. 

- Nu asezati obiecte inflamabile langa generator. 

- Nu lasati combustibil, chibrituri, praf de pusca, lavete imbibate cu ulei, fan, gunoi sau alte 

materiale inflamabile langa generator. 

- Nu utilizati generatorul in camere, galerii, tunele sau alte spatii insu€cient ventilate. Utilizati 

numai in spatii bine ventilate altfel motorul se poate incinge si monoxidul de carbon toxic din 

gazele de esapament pune in pericol viata persoanelor din jur. Asezati generatorul la cel putin 

1m de orice structura sau cladire in timpul functionarii. 

Daca generatorul trebuie utilizat in interior, spatiul trebuie sa fie bine ventilat si gazele de 

esapament trebuie evacuate cu multa grija. 

- Nu ingraditi generatorul si nu il acoperiti cu cutii sau carcase. 

- Generatorul este dotat cu un sistem de racire cu aer fortat si se poate incinge daca este 

acoperit. 

- Utilizati generatorul pe o suprafata plana. 

- Nu este necesara pregatirea unei fundatii speciale pentru generator. Totusi acesta vibreaza 

pe suprafete neregulate; alegeti o suprafata plana, fara neregularitati. Daca generatorul se 

inclina sau se deplaseaza in timpul functionarii, combustibilul se poate varsa si/sau generatorul 

se poate rasturna, provocand pericole. 

- Daca generatorul functioneaza in pozitie inclinata, ungerea nu mai este e€cienta si pistoanele 

se pot bloca, chiar daca uleiul depaseste nivelul superior. 

- Atentie la cablul care pleaca de la generator la echipamentul alimentat. Daca acesta este prins 

sub generator sau in contact cu o piesa care vibreaza, se poate rupe si poate provoca un 

incendiu sau arderea generatorului. 

- Nu utilizati generatorul in ploaie sau cu mainile ude. 

- Operatorul se poate electrocuta grav daca generatorul este ud de la ploaie sau zapada. Daca 

este ud, stergeti generatorul si lasati-l sa se usuce inainte de pornire. Nu turnati apa direct pe 

generator si nu il spalati cu apa. 

- Nu conectati generatorul la retele electrice publice. Conectarea la reteaua publicapoate 

scurtcircuita generatorul si il poate deteriora. Pentru conectarea generatorului la reteaua 

electrica a unei cladiri folositi comutatoare de separatie ST106 sau AT206. 

- Nu fumati cand lucrati cu bateria. 

- Bateria emite hidrogen, care este inflamabil si poate exploda in contact cu scantei sau flacara 

descoperita. 

- Manevrati bateria numai in spatii bine ventilate si la distanta sigura de scantei sau flacara 

descoperita. 



 

 

Simboluri de siguranta 
 
 

1. Masuri de precautie care implica siguranta personala. 
 
 

2. Porniti si utilizati generatorul in exterior. Nu utilizati 
generatorul in spatii inchise, chiar daca usile si ferestrele sunt 
deschise. 

 
 

3. Evitati atingerea suprafetelor incinse pentru a reduce 

riscul de raniri grave. 

 
 

4. Grupurile nu trebuie utilizate sau depozitate in conditii 

de umezeala sau in spatii cu conductibilitate ridicata, ca 

platforme sau schele metalice. 

              5. Nu utilizati in ploaie. 

6. Combustibilul si vaporii acestuia sunt extrem de inflamabili. Incendiul 

sau exploziile pot provoca arsuri grave sau deces. 

 
 

7. Utilizati antifoane. 
 
 
 

8. Cititi cu atentie si intelegeti acest manual inainte de a 
utiliza acest produs. Respectati toate avertizarile si instructiunile. 



 DATE TEHNICE 
 
     

GENERATOR 

MODEL GP-2500 GP-3500 GP-6500A GP-6500B 

Putere 
nominala/maxima 

2,0 kVA/2,2kVA 2,5 kVA / 2,8 Kva 5,0 kVA/5.5kVA 5,0 kVA/5.5kVA 

Tensiune 
nominala AC 

230V / 50 Hz 230V / 50 Hz 230-400V / 50 Hz 230-400V / 50 Hz 

Faze Monofazat Monofazat Monofazat Trifazat 

Regulator de 
Tensiune 

AVR AVR AVR AVR 

Model Motor 168F-2 170F 188F 188F 

Tip motor 
1 Cilindru, 4 timpi, 
OHV racit cu aer 

1 Cilindru, 4 timpi, 
OHV racit cu aer 

1 Cilindru, 4 timpi, 
OHV racit cu aer 

1 Cilindru, 4 timpi, 
OHV racit cu aer 

MOTOR 

Cilindru 196cc 208cc 389cc 389cc 

Putere maxima 6.5CP 7CP 13CP 13CP 

Aprindere Electronica Electronica Electronica Electronica 

Pornire Demaror mecanic Demaror mecanic Demaror mecanic Demaror mecanic 

Combustibil Benzina fara plumb Benzina fara plumb 
Benzina fara 
plumb 

Benzina fara plumb 

Capacitate 
rezervor 

15L 15L 25L 25L 

Capacitate ulei 0.6L 0.6L 1.1L 1.1L 

Carburator Plutitor Plutitor Plutitor Plutitor 

Filtru aer Semiumed Semiumed Semiumed Semiumed 

Alternator 
Sincron tip AVR cu 
perii 

Sincron tip AVR cu 
perii 

Sincron tip AVR cu 
perii 

Sincron tip AVR cu 
perii 

L x l x H (cm) 60 x 44 x 44 cm 60 x 44 x 44 cm 
69.2 x 52.2 x 54.5 
cm 

69.2 x 52.2 x 54.5 cm 

DIMENSIUNI Greutate 41Kg 42Kg 85 Kg 85 Kg 

 

 
 

La modelul Gospodarul Profesionist GP-6500B curentul generat este impartit astfel:  
 
- 5500W la priza trifazica; 

- max. 1800W la priza monofazica nr. 1; 

- max. 1800W la priza monofazica nr. 2. 

 
 
 
 
 



2. COMPONENTE 
 

 
1. PRIZA 

2. INTRERUPATOR TENSIUNE 

3. MULTIMETRU DIGITAL 

4. INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL 

5. BUSON REZERVOR 

6. INTRERUPATOR MOTOR 

7. ROBINET COMBUSTIBIL 

8. MANETA SOC 

9. FILTRU AER 

10. DEMAROR MECANIC 

11. SURUB EVACUARE ULEI 

12. JOJA ULEI 

13. PROTECTIE TERMICA 

14. TERMINAL IMPAMANTARE 
 

 
15. BUJIE 

16. REZERVOR COMBUSTIBIL 

17. TOBA ESAPAMENT 



 

 

3. VERIFICARI INAINTE DE PORNIRE 

4.1 VERIFICARE NIVEL ULEI 

 
Inainte de a verifica sau completa uleiul asigurati-va ca 

generatoruleste pe o suprafata stabila si plana si motorul este 

oprit 

- Indepartati busonul de ulei si verificati nivelul uleiului 

in motor. 

Daca nivelul uleiului este sub marcajul inferior completati 

cu ulei corespunzator (vezi tabelul de mai jos) pana la marcajul 

superior. Nu insurubati busonul cand verificati nivelul uleiului 

- Schimbati uleiul daca este contaminat 

(vezi “PROCEDURI DE INTRETINERE”). 

 
- Capacitate ulei: 

Model Marcaj 
superior 

GP-2500 0.6 l 

GP-3500 0.6 l 

 
 
 
 

 
- Uleiul recomandat. 

Utilizati ulei pentru motor în 4 timpi care îndeplineste sau depaseste cerintele pentru clasificarea 

API SJ sau echivalent. 

SAE 10W-30 este recomandat pentru uz general. Alte vâscozitati prezentate in diagrama pot fi 

utilizate atunci cand temperatura medie din zona dvs. se încadreaza în domeniul indicat. 

 

#30 
Vascozitate ulei 10W-30 

5w-30 

Temperatura ambianta 



 
 

4.2 VERIFICARE NIVEL COMBUSTIBIL 
 
 

 

ATENTIE 
 
 

potentiale de incendiu. 
 

1. Combustibil recomandat 

Utilizati numai benzina fara plumb cu cifra octanica 86 sau mai mare. Nu utilizaţi nicio-dată 

benzina veche sau amestec ulei/benzina. Nu umpleti rezervorul cu benzina pe care nu estimati 

ca o veti consuma in urmatoarele 30 zile. 

Pentru a pastra benzina in rezervor mai mult 

timp utilizati un stabili-zator pentru combustibil. 

 
2. Verificati nivelul combustibilului la indicator. 

3. Daca nivelul este scazut, completati cu benzina 

fara plumb. 

4. Utilizati sita filtru din gatul rezervorului. 

 
5. Capacitate rezervor: 

 
Model: GP-2500 ......... 15 L 

GP-3500 ......... 15 L 

GP-6500 ......... 25 L 
 
 
 

ATENTIE: 

Revedeti toate avertizarile pentru a evita pericolul de incendiu. 

- Nu umpleti rezervorul cat timp mototrul functioneaza sau este fierbinte. 

- Inchideti robinetul de combustibil inainte de a realimenta. 

- Nu permiteti patrunderea de praf, murdarie, apa sau alte corpuri straine in benzina. 

- Stergeti bine combustibilul varsat inainte de a porni motorul. 



- Nu va apropiati cu flacara descoperita. 
 
 
 
 

4.3 VERIFICARE COMPONENTE 

 
Verificati urmatatoarele componente inante de a porni motorul: 

- Scurgeri de benzina din furtunul de combustibi, etc. 

- Bolturile si piulitele trebuie sa fie bine insurubate. 

- Piesele nu trebuie sa fie deteriorate sau rupte. 
 

 
4.4 VERIFICARE AMBIENT GENERATOR 

Revedeti toate avertizarile pentru a evita pericolul de incendiu. 

- Mentineti zona libera de substante inflamabile si alte materiale periculoase. 

- Asezati generatorul la cel putin 1 m de cladiri si alte constructii. 

- Utilizati generatorul numai in spatii uscate si bine ventilate. 

- Tineti toba de esapament la distanta de corpuri straine. 

- Tineti generatorul la distanta de flacara descoperita. 

- Asezati generatorul pe o suprafata stabila si plana. 

- Nu blocati fantele de aerisire a generatorului cu hartie sau alte materiale. 
 

 
5. EXPLOATAREA 

5.1 PORNIREA MOTORULUI 
 

 
Pornirea la sfoara 

(a) Aduceti intrerupatorul (b) Deschideti robinetul de 

motorului in pozitia “ON”.  combustibil. 

 
 



(c) Aduceti maneta de soc in pozitia “INCHIS” (vezi sageata). Nu este necesar daca motorul este 

cald. 

(d) Trageti manerul starterului pana simtiti rezistenta. Acesta este punctul de “compresie”. 

Readuceti manerul in pozitia initiala si trageti repede. 

Nu trageti complet sfoara. Dupa prnire lasati starterul sa revina in pozitia originala, tinand de 

maner. Daca motorul nu porneste dupa cateva incercari, repetati procedura de mai sus cu 

maneta soc readusa in pozitia “DESCHIS”. 

 

 
 

(e) Dupa ce motorul porneste readuceti maneta soc teptat in pozitia “DESCHIS”. 

(f) Lasati motorul sa se incalzeasca fara sarcina cateva minute. 
 
 

 



PORNIREA ELECTRICA 
 

(a) Utilizati un cablu corespunzator si un conductor de impamantare pentru a conecta 
bateria. 

- Utilizati o baterie de 12V-18AH sau mai mare. 

- Bateria se descarca chiar daca nu este conectata, de aceea trebuie incarcata lunar. 

- Incarcati bateria intr-un spatiu bine ventilat. 

- Bateriile genereaza hidrogen, care este foarte exploziv. 

- Nu fumati langa baterie si nu va apropiati cu flacara descoperita mai ales in timpul 

incarcarii bateriei. 

- Respectati polaritatea bateriei. Cand montati bateria conectati mai intai bornapozitiva 

(+) si cand demontati bateria deconectati mai intai borna negativa (-). 

- Electrolitul din baterie contine acid sulfuric. Protejati-va ochii, pielea si hainele. In caz de 

contact, spalati cu multa apa si consultati imediat un medic, mai ales daca sunt afectati 

ochii. 

 

(b) Aduceti cheia in pozitia “ON”. (c) Deschideti robinetul de combustibil. 
 
 

 

 
(d) Aduceti maneta de soc in pozitia “INCHIS” (vezi sageata). 
Nu este necesar daca motorul este cald. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(e) Aduceti cheia in pozitia “START” apoi 

eliberati cheia in momentul pornirii motorului. 



Nu actionati starterul electric mai mult de 5 secunde, chiar daca motorul nu porneste. 

Daca generatorul nu porneste aduceti cheia in pozitia “ON” si asteptati circa 10 secunde inainte 

de a incerca o noua pornire. 

Nu aduceti cheia in pozitia START in timpul functionarii 

generatorului. 
 

(f) Dupa ce motorul porneste readuceti maneta soc 

teptat in pozitia “DESCHIS”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 UTILIZAREA GENERATORULUI 

 
(a) Verificati tensiunea corecta pe ecranul digital. 

Acest generator a fost testat in detaliu si reglat din fabrica. Daca generatorul nu produce 

tensiunea specificata, apelati la cel mai apropiat distribuitor de generatoare GOSPODARUL 

PROFESIONIST 

(b) Opriti echipamentele alimentate de la intrerupatoare inainte 

de a le conecta la generator. 

(c) Introduceti stecherul echipamentului in 

priza. 

(d) Verificati amperajul prizei si asigurati-va ca 

nu depasiti amperajul specificat pentru 

echipamentul alimentat. 

 

 

ATENTIE 

Inpamantati obligatoriu generatorul, daca echipamentul alimentat este inpamantat. 

 

NOTA 

Daca intrerupatorul de circuit sau intrerupatorul fara siguranta se deschide in timpul 

functionarii, generatorul este supraincarcat sau echipamentul alimentat este defect. Opriti 

imediat generatorul, verificati daca echipamentul si/sau generatorul nu sunt supraincarcate 

sau defecte si remediati, daca este cazul. 



 

(e) Verificati daca intrerupatorul de circuit AC este in 

pozitia “ON”. Daca este in pozitia “OFF”, aduceti-l in 

pozitia “ON”. Becul pilot se aprinde. 

 

 

INTRERUPATOR DE CIRCUIT AC 
 
 

 

5.3 OPRIREA GENERATORULUI 
 
 
 

(a) Inchideti echipamentul de la intrerupator sau 

scoateti stecherul acestuia din priza. 

 
 
 
 

(b) Lasati motorul sa se raceasca aproximativ 3 

minute fara sarcina inainte de a-l opri. 

 
 

 
(c) Aduceti intrerupatorul motorului in pozitia 

“OFF”. 

 

 
(d) Inchideti robinetul de combustibil. 



5.4 SENZORUL DE ULEI 
 

 
- Senzorul de ulei sesizeaza scaderea nivelului de ulei in carter si opreste automat motorul, 

cand nivelul scade sub limita de siguranta. 

- Cand motorul se opreste automat, verificati nivelul uleiului. 

- Daca motorul nu porneste conform procedurii normale, verificati nivelul de ulei. 
 

IN FUNCTIUNE 
 

 

 

 
INTRETINEREA GENERATORULUI 

 

6.1 GRAFIC DE INTRETINERE 
 

8 ore (zilnic) - Verificati filtrul de aer 
- Verificati nivelul de ulei si completati pana la marcajul superior inainte dea 

porni motorul 
- Verificati toate punctele specificate in “VERIFICARI INAINTE DE PORNIRE” 

50 de ore 
(saptamanal) 

- Curatati si spalati elementul filtrant de aer. 
- Curatati mai des daca lucrati in medii cu mult praf. 
- Schimbati uleiul de motor. (Primul schimb de ulei se face dupa 20 de ore de 

functionare apoi dupa 100 de ore.) 
- Verificati bujia si curatati si reglati, daca este cazul. 
- Verificati si curatati robinetul de inchidere combustibil. 

200 de ore 
(lunar) 

- Curatati bujia (dupa fiecare 100 de ore) 
- Inlocuiti elementul filtrant de aer 
- Verificati si inlocuiti periile de carbune 

300 de ore - Verificati componentele panoului de comanda 
- Verificati rotorul si statorul 
- Verificati si reglati jocul supapelor 



500 de ore - Indepartati depunerile de carbon de pe chiulasa 
- Curatati si reglati carburatorul 

1000 de ore 

(anual) 

- Inlocuiti amortizoarele motorului 
- Revizie capitala motor 
- Inlocuiti furtunele de combustibil 

 

NOTA: 
Primul schimb de ulei se face dupa primele 20 de ore de functionare. Dupa aceea uleiul 

se schimba dupa fiecare 100 de ore. Inainte de a schimba uleiul asigurati-va o modalitate 

corespunzatoare de debarasare a uleiului vechi. 

Nu varsati uleiul in canal, pe pamant sau in cursuri de apa. Respectati normele locale in 

vigoare. Operatiile marcate cu “O” necesita calificare si scule speciale; apelati la un distribuitor 

autorizat. 

 
6.2 LUCRARI DE INTRETINERE 

 
Lucrarile de intretinere vor fi efectuate de personal calificat in domeniu. Toate lucrarile 

din graficul de intretinere trebuie executate conform instructiunilor de utilizare si 

intretinere a motorului. 

Se recomanda ca aceste lucrari sa •e executate de un atelier service autorizat. 
 

 
6.3 VERIFICAREA INSTALATIEI ELECTRICE 

 
Verificarea instalatiei electrice va efectuata numai de personal autorizat in domeniu. 

 
7. OPERATII DE INTRETINERE 

7.1 SCHIMBUL DE ULEI 
 

 
Schimbati uleiul dupa fiecare 100 de ore de functionare. (primul schimb de ulei la un motor 

nou dupa 20 de ore) 

(a) Indepartati surubul de evacuare si busonul de ulei si scurgeti uleiul cat timp motorul 

este cald. 



 
 

 

NOTA 

Colectati ecologic uleiul uzat intr-un recipient. 

Insurubati la loc surubul de evacuare si umpleti motorul cu ulei pana cand atinge nivelul 

superior de pe joja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizati ulei proaspat de buna calitate si in cantitatea specificata. Daca utilizati ulei contaminat, 

deteriorat sau cantitatea este insuficienta motorul se deterioreaza si durata sa de viata se 

scurteaza considerabil. 

 

 

 
Intretinerea corespunzatoare a filtrului de aer este foarte 

importanta. Murdaria patrunsa in interior datorita montajului 

sau intretinerii necorespunzatoare sau elementelor neadecvate 

deterioreaza si uzeaza motorul. 

 
Elementul filtrant trebuie sa fie mereu curat. 

(a) Demontati filtrul de aer curatati-l bine 

cu kerosen si uscati-l. 



C 

(b) Dupa ce umeziti elementul cu ulei de motor 

curat, stoarceti-l manual. 

(c) Introduceti elemenul in carcasa si fixati bine 
 

 

7.3 CURATAREA SI REGLAREA BUJIEI 
 
 

(a) Daca bujia este contaminata cu carbon, curatati cu 

o perie de sarma. 

 
 
 

(b) Reglati distanta dintre electrozi la 0.7 - 0.8 mm. 

 
BUJIE: BPR6ES (NGK) 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.4 CURATAREA SITEI FILTRU DE COMBUSTIBIL 

Murdaria si apa din combustibil sunt retinute de sita. 

- Indepartati paharul sitei si aruncati apa si murdaria. 

- Curatati sita si paharul cu benzina. 

- Strangeti bine paharul pe corpul principal pentru a evita scurgerile 

de benzina. 
 

PAHAR 

SITA 
 
 

ORP 

GARNITURA 



8. PREGATIREA PENTRU DEPOZITARE 

 
Respectati urmatoarele proceduri inainte de a depozita generatorul pentru un timp mai 

indelungat (3 luni sau mai mult). 

Scurgeti cu grija combustibilul din rezervor. Benzina lasata in rezervor se deterioreaza in timp si 

duce la pornirea dificila a motorului. 

Desurubati surubul de evacuare de pe fundul carburatorului si scurgeti complet benzina. 

Schimbati uleiul din motor. 

Verificati daca bolturile si suruburile sunt bine stranse. Strangeti, daca este necesar. 

Curatati bine generatorul cu o laveta cu ulei. 

Pulverizati un conservant. 

 
NU CURATATI GENERATORUL CU APA. 

Trageti manerul starterului pana intampinati rezistenta si lasati manerul in acea pozitie. 

Depozitati generatorul inr-un spatiu bine ventilat si uscat. 
 

 

 
9. DEPANAREA 

 
Daca motorul generatorului nu porneste nici dupa mai multe incercari sau daca la priza de 

iesire nu se inregistreaza curent, consultati graficul urmator. Daca generatorul tot nu porneste 

sau nu produce curent, contactati un distribuitor autorizat pentru mai multe informatii sau 

proceduri de corectie. 



Daca motorul nu porneste: 
 

 



 
 

10. SCHEMA ELECTRICA 

GP-2500 / GP-3500 / GP-6500 

 



 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE 
 

 
Produs………………...…………. Model…………………………………… 

 

Seriadefabricatie………………………………………………………………. 
 
 

Factura Nr / Data ………………………………………………………………. 
 
 

Semnatura cumparatorului 

 
 
 
 

Vandut prin societatea ....................................................... din 

 
localitatea……………………………………………………………….. 

 
str…………………………..nr………………………………………… 

 
 

Termenul de garantie commercial este de …… luni de la vanzarea din magazin. 

Cumparator/Tel…………………………………………………………….. 

Datacumparariiprodusului…………………………………………… 

Semnatura si stampila 

vanzatorului 



Conditii de garantie: 
1. Certificatul de garantie este valabil numai daca acesta este completat corect fara modificari 

si stersaturi, semnat si stampilat cu stampila magazinului si insotit de documentele de 

cumparare originale (facture, chitanta, bon fiscal). 

2. Durata unei reparatii se poate stabili de comun acord intre client si vanzator. 

3. Conform art. 20 alin (3)og.21/92 si art.20 si art.21 si lg.449/2003, schimbarea produsului in 

termenul de garantie se va face numai in urmatoarele cazuri: 

- Produsul are viciu de fabricatie; 

- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara; 

- Nerespectarea termenului de reparatie convenit intre client si vanzator; 

- Lipsa comformitatii produsului. 

4. Returnarea produsului defect se va face numai cu ambalajul original si cu toate accesoriile 
livrate insotit de bonul de casa ( factura). 

5. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor consumabile ( in functie de tipul produsului, 

aceste accesorii consumabile pot fi baterii, discuri, lame, lanturi,capete rotative etc. care 

prezinta deteriorari mecanice, lovituri sau deformari, neschimbarea bateriilor la timp sau 

distrugerea tastaturii. 

 
Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului , in 
cadrul termenului de garantie. 

 

1. Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea, expertizarea si depanarea, in 
perioada de garantie, gratuit, in 30 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. In 
cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa constatarea 
imposibilitatii folosirii acestuia, cu un produs similar, acordandu-ne un nou termen de garantie, 
care curge de la data preschimbarii produsului, sau se va restitui beneficiarului contravaloarea 
produsului. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru 
produsul vandut initial. 

 

2. Daca produsul nu a fost folosit conform cu “ Manual de Utilizare” clientul va suporta valoare 
diagnosticarii de 20 ron. 

 

3. Vanzatorul are obligatia fata de consumator pentru produsul reclamat in cadrul termenului 
de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia, 
precum si cheltuielile de diagnosticare, expertizare, ambalare transport. 

 

4. Producatorul si vanzatorul sunt exonerate (absolviti) de obligatiile lor privind garantia daca 
defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consummator a instructiunilor de 
utilizare, intretinere, manipulare, transport, depozitare, cuprinse in documentatia care 
insoteste produsul. 



Pierderea garantiei: 
1. Conditii in care produsul isi pierde garantia: 

- Neglijenta in utilizare; 

- Nerespectarea conditiilor de intretinere si utilizare precizate in manualul de utilizare; 

- Transport si manipulare necorespunzatoare, socuri mecanice, lovituri, caderi; 

- Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptari sau modificari la instalatia 

electrica sau la partile mecanice ale acestuia; 

- Instalare necorespunzatoare; 

- Nerespectarea normelor de electrosecuritate ce se impun in utilizarea produsului; 

- Deteriorari sau defectiuni datorate calamitatilor natural, inundatii, incendii, traznet, 

cutremur, socuri electrice; 

- Defectiuni datorate unor corpuri straine sau vietuitoare (insect,gandaci, etc) ce au intrat in 

interiorul produsului. 

2. Nu fac obiectul garantiei defectiunile datorate utilizarii produsului in scopuri profesionale 

3. Dezlipirea sau ruperea intentionata a sigiliului de siguranta. 
 

 NU fac obiectul garanţiei următoarele componente şi accesorii, ale căror uzuri  
 sunt considerate normale în urma utilizării: 

 

1. Pinion de antrenare lanţ (sprocket), şină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, 

filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, 

furtune, simeringuri, curele, etc.) 

2. Filtru combustibil, buşon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet 

combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau 

pârghii, garnituri sau elemente de etanşare ale carburatorului sau părţi componente, ale căror 

uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare; 

3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenţi, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer 

sau folosirii unuia necorespunzător, ori în cazul unor detonaţii produse în urma folosirii unui 

carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defecţiunea survine din cauza 

nerespectării regimului de turaţie ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător 

benzină cu ulei (raport amestec 30 ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziţionate de la 

distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL). 

4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roţi sau role din plastic ; 

5. Aprinderile şi releele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, 
întrerupătoare, cabluri electrice; 

6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleraţie, masă cosit, tracţiune, etc); 

7. Saboţi şi plăcuţe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj; 



8. Componente electrice sau electronice, când defecţiunile survin din cauza lipsei 

împământării, utilizarea sau expunerea în condiţii de mediu improprii (umezeală excesivă, 

temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune 

fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare 

decât cea furnizată; 

9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecţiunea a survenit în urma impurităţilor 
din pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, maşini, etc); 
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanţ motofierăstrău, disc 

motocositoare, cuţit masă cosit, cuţit maşină gazon, cuţit moară/tocătoare, etc.; 

11. Tambur demaror, şnur starter, arc demaror, mâner starter; 
12. Masă cosit, cuţit masă cosit, pinteni, contracuţite, dinţi, suport reglaj, suport nucă, 

nucă, bieletă (întreg lanţul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt 

corect exploatate, reglate sau curăţite. 
 
 
 

 
 

 

ATENTIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT 
NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU 

OPERATIUNI INDUSTRIALE 

ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI 

INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE 

UTILIZARE AL PRODUSULUI 



In atentia clientului: 
1. Clientul este obligat sa solicite vanzatorului sa verifice daca produsul este insotit de manualul 
de utilizare, accesoriile precizate in manual sa se faca proba de functionare a produsului. 
2. Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a 

produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia, daca consumatorul 

solicita acest lucru. 

3. Clientul are obligatia de a citi si a lua la cunostiinta de conditiile de garantie si de reparatie 
mentionate in certificatul de garantie. 
4. In cazul unei defectiuni a produsului, clientul are obligatia de a stabili un termen rezonabil de 
reparative de comun accord cu vanzatorul. 
5. Orice reclamatie ulterioara datorata nerespectarii acestor conditii nu face obiectul garantiei. 

6. Aparatul va fi adus la vanzator in stare de curatenie si cu ambalajul original. 

7. Nu folositi aparatul in conditii de umiditate, praf, temperature scazute. 
 
 
 

Nr. Data Data Reparatia Prelungirea Garantia Numele Semnatura 
Crt inregistrarii solutionarii executata termenului acordata si Consumatorului 

 reclamatiei reclamatiei /piese de garantie pentru semnatura  

 consumatorulu  inlocuite a lucrarea depanatorulu  
    produsului de   

     service   

        

        

        

        

        

 

 

Importator: SC RIVIERA BIKE SRL, 

Str. Tanase Banciu, nr. 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania 

Telefon: 021.361.18.20 

Email: service@blademotors.ro 

Site: www.blademotors.ro 

mailto:service@blademotors.ro
http://www.blademotors.ro/

