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RDP-ID29

○ ударна бормашина
○ impact drill
○ bormasina
○ ударна бурмашина
○ дрель
○ bušilica
○ udarni vrtalnik
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Descriere:
1. Comutator de declanșare.
2. Regulator de viteză.
3. Buton pentru a menține butonul de pornire în poziția pornit (pentru confort în timpul
funcționării continue).
4. Comutator schimbare direcție de rotație.
5. Limitator de adâncime de găurire.
6. Comutator gaurire/gaurire cu percutie
7. Mandrina.
8. Mâner auxiliar.
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Refer to instruction manual booklet!

Purtati anifoane!
Always wear hearing protection!

Cititi manualul de instructiuni!

Purtati ochelari de 
protectie!                 
Wear safety glases!

Purtati masca antipraf!
Wear dust mask!

Izolatie dubla 
Double isolation



parametru unitate valoare

Model - RDP-ID29

Tensiune alimentare V AC 230

Frecvență Hz 50

Putere nominală W 850

Turatie in gol min-1 0-2800

Diametru maxim zidarie mm 18

Diametru maxim otel mm 13

Diametru maxim lemn mm 30

Diametru prindere mandrina mm intre 1.5 si 13

Clasa de protecție II

RO



Instrucțiuni generale pentru o funcționare 
sigură. Citiți cu atenție toate instrucțiunile. 
Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca 
electrocutare, incendiu și / sau răni grave. 
Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur.
1. Siguranta la locul de minca.
1.1. Păstrați locul de muncă curat și bine luminat.
Dezordinea și iluminarea slabă pot contribui la 
apariția unui accident.
1.2. Nu operați într-un mediu în care gaurirea cu 
percutie prezintă un risc crescut de explozie în 
vecinătatea lichidelor, gazelor sau pulberilor 
inflamabile.
În timpul funcționării pot fi scântei separate care 
pot aprinde pulberi sau vapori.
1.3. Păstrați copiii și alte persoane la o distanță 
sigură în timp ce lucrați cu masina de gaurit cu 
impact. Dacă atenția dvs. este distrasă, este 
posibil să pierdeți controlul.
2. Siguranță atunci când lucrați cu electricitate.
2.1. Stecherul masinii de gaurit trebuie să fie
adecvat
În niciun caz nu este permisă modificarea
structurii mufei. Când lucrați cu impamantare,
nu utilizați adaptoare de priză.
Utilizarea prizelor și prizelor originale reduce
riscul de electrocutare.
2.2. Evitati contactul corpului cu suprafete cu
legatura la pamant (de ex. tevi, radiatoare,
masini de gatit, frigidere);
Protejați-vă masina de gaurit de ploaie și
umezeală.
Pătrunderea apei crește riscul de electrocutare.
2.3. Nu utilizați un cablu de alimentare în
scopurile pentru care nu este furnizat, de ex. să
transportati masin ade gaurit sau să scoateti
ștecherul de la priză. Protejați cablurile de
căldură, ulei, contact cu marginile ascuțite sau
punctele mașinilor mobile.
Cablurile deteriorate sau răsucite cresc riscul de
electrocutare.
2.4. Când lucrați cu imasina de gaurit, conectati
mașina numai în instalații echipate cu
întrerupător electric Fi (întrerupător de siguranță
cu protecție reziduală) și scurgeri de curent,
care se declanșează atunci când DTZ nu trebuie
să depășească 30 mA, conform „Regulamentului
3 dispozitiv pentru echipamentele electrice și
liniile de alimentare. Utilizați numai prelungitor
potrivit pentru utilizare în exterior. Utilizarea
prelungitorului proiectat pentru utilizare în
exterior, reduce riscul de electrocutare.
2.5. Dacă trebuie sa operati  în mediu umed,
conectați mașina numaiîn instalații echipate cu
întrerupător electric Fi.

Utilizarea unui astfel de întrerupător de 
siguranță curenți reduce riscul de electrocutare.

3. Mod sigur de lucru.
3.1. Fii concentrat, urmărește-ți acțiunile cu
atenție și acționează cu prudență. Nu utilizați
masina de gaurit când sunteți obosit sau sub
influența drogurilor, a alcoolului sau a
stupefiantelor.
Un moment de distragere la locul de muncă
poate avea ca efect leziuni extrem de grave.
3.2. Lucrați cu haine de lucru de protecție și
întotdeauna cu ochelari de protecție.
Purtarea potrivită pentru găurire și activitățile
echipamentelor de protecție individuală, cum ar
fi măștile respiratorii, încălțăminte sănătoasă,
bine închisă, cască de protecție stabilă și
antifoane reduce riscul de accident.
3.3. Evitați pornirea accidentala. Înainte de a
introduce ștecherul în rețeaua de alimentare,
asigurați-vă că comutatorul de declanșare este
în poziția „oprit”. Dacă, atunci când tineti in
mana  masina de gaurit, țineți degetul pe
comutatorul de declanșare există riscul de
accident.
3.4. Înainte de a porni burghiul de impact,
asigurați-vă că ați eliminat toate utilitățile și
cheile ei.
3.5. Evitați pozițiile nenaturale ale corpului.
Lucrați într-o poziție stabilă a corpului în orice
moment și păstrați echilibrul. Astfel, puteți
controla aparatul mai bine și mai sigur dacă apar
situații neașteptate.
3.6. Lucrați cu îmbrăcăminte adecvată. Nu
operați cu haine largi sau ornamente. Păstrați
părul, hainele și mănușile la o distanță sigură de
unitățile rotative ale masinii. Halatele, ținuta,
părul lung pot fi prinse și duse de mandrina.
3.7. Dacă este posibil, utilizați un sistem de
aspirație extern, asigurați-vă că este pornit și
funcționează corect. Utilizarea sistemului de
aspirație reduce riscurile cauzate de evacuarea
prafului la locul de muncă.

4. Operarea masinii de gurit
4.1. Nu supraîncărcați burghiul de impact.
Utilizați numai burghiul de impact în
conformitate cu scopul prevăzut. Va funcționa
mai bine și mai sigur atunci când utilizați
producătorul de burghiu de impact adecvat în
domeniul de sarcină specificat.
4.2. Nu folositi masina care are un intrerupator 
defect.



Masina de gaurit care nu respecta  prevederilor 
producătorului este periculoasa și trebuie 
reparata.
4.3. Înainte de a face modificari in setările 
masinii, înlocuirea instrumentelor și 
dispozitivelor auxiliare și sau cand nu se 
foloseste pentru o perioadă lungă de timp, 
deconectați fișa din rețeaua de alimentare. 
Această măsură elimină pericolul de declanșare a 
masinii din greșeală.
4.4. Păstrați masina în locuri în care copiii nu pot 
ajunge la ea. Nu permiteti să fie utilizata de 
persoane care nu sunt familiarizate cu modul de 
lucru cu acesta și care nu au citit aceste 
instrucțiuni. Când este în mâinile utilizatorilor 
fără experiență, masina de gaurit cu impact poate 
fi extrem de periculos.
4.5. Păstrați cu atenție mașina de găurit cu 
impact. Verificați dacă unitățile mobile 
funcționează ireproșabil, dacă există articole 
rupte sau deteriorate care distorsionează sau 
modifică funcțiile mașinii de găurit cu impact. 
Înainte de a folosi mașina de găurit cu impact, 
asigurați-vă că piesele deteriorate trebuie 
reparate. Multe accidente sunt cauzate de scule 
electrice și aparate electrice slab întreținute.
4.6. Păstrați sculele tăietoare bine ascuțite și 
întotdeauna curate. Uneltele de tăiere întreținute 
corespunzător, cu margini ascuțite, au o 
rezistență mai mică și se lucrează mai ușor cu 
ele.
4.7. Utilizați mașina de găurit cu impact, 
accesoriile etc., conform instrucțiunilor 
producătorului. Procedând astfel, trebuie să 
respecte condițiile de operare specifice și 
operațiunile de efectuat. Utilizarea unui accesoriu 
diferit de cele furnizate de aplicațiile 
producătorului crește riscul de accidente.
5. Instrucțiuni pentru manipularea în siguranță,
specifice pentru masina de gaurit achiziționata.
Când lucrați cu burghie de percuție, purtați
protecție pentru urechi. Efectele zgomotului
puternic vă pot afecta auzul. Folositi mânerul
auxiliar. Pierderea controlului asupra puterii ar
putea duce la apariția accidentelor.
5.1. Nu utilizați dispozitive suplimentare care nu
sunt recomandate de producător pentru această
putere specială. Faptul că vă puteți atașa la
dispozitivul sau instrumentul de lucru specificat
nu asigură lucrul în siguranță cu el.
5.2. Lucrați cu echipament de protecție
individuală. În funcție de aplicare, lucrați cu toate
măștile de față, protecția ochilor sau ochelarii de
protecție. Dacă este necesar, lucrați cu mască de
respirație, amortizoare de zgomot (protecții
auditive), pantofi de lucru sau șorț special
protects you from work to dislodge small

Ochii trebuie protejați împotriva  particulelor. 
Mască de praf sau un filtru respirator de praf care 
rezultă din lucru. Dacă sunteți expus pentru 
perioade lungi de zgomot puternic, acest lucru 
poate duce la pierderea auzului.

5.3. Dacă efectuați activități care prezinta risc 
de atingere a firelor sub tensiune țineți masina de 
manerele izolante. Când intrați în instrumentul de 
lucru în contact cu firele sub tensiune, acesta 
este transmis prin detaliile metalice ale masinii și 
acest lucru poate duce la șoc electric.
5.4. Păstrați cablul de alimentare la o distanță 
sigură de instrumentele de lucru rotative. Dacă 
pierdeți controlul asupra mașinii de găurit cu 
impact, cablul poate fi tăiat sau tras de 
instrumentul de lucru și poate provoca răniri.
5.5. Nu lasati din mana niciodată mașina de 
găurit cu impact înainte de se a opri complet din 
rotație. Instrumentul rotativ poate atinge obiectul, 
rezultând pierderea controlului asupra masinii.
5.6. Curățați regulat gura de aerisire a mașinii de 
găurit cu impact. 
5.7. Nu utilizați bormasina lângă materiale 
inflamabile. Scânteile pot provoca aprinderea 
unor astfel de materiale.
5.8. Nu puneți niciodată mâinile lângă 
instrumentele de lucru rotative.
5.9. Utilizați instrumente adecvate pentru a găsi 
orice obiect ascuns in pereti sau contactați 
compania locală corespunzătoare. Contactul cu 
firele sub tensiune poate provoca incendiu sau 
electrocutare. Deteriorarea conductelor poate 
duce la explozie. Deteriorarea apei are ca efect 
deteriorarea materială majoră și poate provoca 
electrocutare.
5.10. Dacă tensiunea de alimentare este 
întreruptă (de exemplu din cauza avariilor sau 
dacă ștecherul este scos din contact) deblocați 
întrerupătorul și puneți-l în poziția „oprit”. Acest 
lucru va preveni includerea necontrolată a 
burghiului de impact.
5.11. În timpul funcționării, păstrați ferm mașina 
de găurit cu ambele mâini și asigurați o poziție 
stabilă a corpului. Cu ambele mâini, mașina de 
găurit cu impact este menținută mai sigură.
5.12. Fixati piesa de prelucrat.
Fixati piesa in menghina, prelucrarea este mai 
sigura decat dacă o țineți cu mâna.
5.13. Pastrati curatenia la locul de munca
Amestecul de materiale diferite poate deveni 
periculos. Pilitura de materiale metalice moi se 
poate aprinde. 
5.14. Nu folositi masina de gaurit daca are 
cordonul de alimentare deteriorat. Daca in 
timpul lucrului cablul de deterioreaza, nu atingeti.
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Deconectati-l imediat de la priza.
Cablurile de alimentare deteriorate cresc 

riscul de electrocutare.
Nerespectarea instrucțiunilor luate în considerare 
poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răni 
grave.

6. Descrierea functionala
Mașinile de gaurit cu impact sunt izolate în

clasa II. Acestea sunt alimentate de un motor 
monofazat colector, viteza de rotații este redusă 
prin intermediul cutiei de viteze. Acest tip de 
utilaj este utilizat pe scară largă pentru găurire in  
lemn, materiale dendroide, metal, ceramică și 
materiale sintetice în modul de lucru fără impact, 
precum și beton, cărămidă și materiale similare 
în modul de operare cu impact. Domeniile de 
utilizare efectuează reparații și construcții, 
tâmplărie și alte activități de amator legate de 
muncă. Nu este permisă utilizarea instrumentelor 
electrice pentru alte activități decât scopul 
prevăzut.
7. Informații privind zgomotul și vibrațiile emise
Valorile sunt măsurate conform EN 60745. Un
nivel de zgomot generat este în general: nivelul
de presiune acustică 97 dB (A); putere sonora
108 dB (A). Incertitudine K = 3 dB. Lucrați cu un
amortizor de zgomot! Valoarea rezultată a
vibrațiilor (suma vectorială a celor trei direcții)
este determinată conform EN 60745: Foraj în
metal: valoarea vibrațiilor emise ah = 4,7 m / s2,
incertitudine K = 1,5 m / s2, foraj cu ciocan în
beton: valoarea vibrațiilor emise ah = 24,2 m / s2,
incertitudine K = 2,0 m / s2, virare / dezvoltare:
valoarea vibrațiilor emise ah <2,5 m / s2,
incertitudine K = 1,5 m / s2. Că în acest manual
de utilizare, valoarea vibrațiilor este măsurată
prin metoda specificată în EN 60745 și poate fi
utilizată pentru a compara puterea diferită.
Nivelul vibrației variază în funcție de activitatea
specifică desfășurată și, în unele cazuri, poate
depăși acea cantitate în acea direcție. Dacă
energia este utilizată mult timp în acest mod,
sarcina cauzată de vibrații ar putea fi
subestimată. Instrucțiuni: Pentru o estimare
exactă a sarcinii vibrațiilor într-un ciclu de lucru,
trebuie înregistrate și intervalele în care puterea
este oprită sau la ralanti. Acest lucru poate
reduce semnificativ sarcina de raportare a
vibrațiilor pe tot parcursul ciclului de afaceri.

8. Pregatirea pentru lucru. Montarea 
accesoriilor.

8.1.1. Manerul auxiliar
Utilizați numai mașina de găurit cu impact 
prevăzută cu un mâner auxiliar (8). Puteți 
introduce mânerul auxiliar (8) în practic orice 
poziție, pentru a vă asigura poziția confortabilă și 
sigură pentru lucru. Întoarceți mânerul (8) în sens 
invers acelor de ceasornic, reducând astfel 
fermitatea buclei în jurul capului mașinii de găurit 
și puteți roti mânerul în poziția dorită. Apoi 
strângeți din nou mânerul (8), cum ar fi rotirea în 
sensul acelor de ceasornic.
8.2. Reglarea adâncimii găuririi. Cu tija (5) poate 
fi presetată adâncimea de gaurire. Trageți tija atât 
de adânc încât distanța de-a lungul axei dintre 
vârful burghiului și deflectorul adânc este egală 
cu adâncimea dorită a găurii.
8.3. Așezarea burghiului în mandrina. Opriți 
mașina electrică. Puneți cheia într-una din laturile 
deschise ale mandrinei. Se deschid fălcile la 
dimensiunea dorită și se plasează în mandrina 
burghiul. Trebuie să ne amintim întotdeauna că 
cheia trebuie scoasă din burghiu după finalizarea 
operațiunilor legate de instalarea și demontarea 
burghiului. 
8.4. Pornirea si oprirea. Atenție la tensiunea 
rețelei de alimentare! Tensiunea de alimentare a 
rețelei trebuie să fie conformă cu detaliile afișate 
pe placa de alimentare. Aparatele marcate cu 230 
V, pot fi alimentate cu o tensiune de 220 V.
8.5. Pentru a roti burghiul, apăsați și țineți apăsat 
butonul de declanșare (1). Pentru blocarea 
comutatorului de pornire (1) apăsați (3). 
8.6. Reglați viteza de rotație. Masina permite să 
se lucreze cu o viteză diferită a axului. Reglajula 
se face folosind poziția (2). În intervalul fiecărei 
setări, viteza poate fi reglată lin prin creșterea 
vitezei și reducerea presiunii pe butonul de 
declanșare (1). 
8.7. Alegerea corectă a vitezei de viteză se va 
face acolo fără sarcină. 
8.8. Gaurirea cu percutie.
Puneti comutatorul (6) pe simbolul “percutie" 



8.9. Unelte de strunjire sau derulare.
Instrumentul de lucru rotativ se poate deforma. 
După o funcționare prelungită la viteză redusă, 
trebuie să răciți unealta electrică lăsând-o la 
ralanti timp de aproximativ 3 minute la viteza 
maximă. Când lucrați cu sfaturi, trebuie să 
utilizați întotdeauna un prelungitor universal. 
Utilizați numai duze adecvate pentru capetele 
șuruburilor. Puneți întotdeauna comutatorul 
pentru a roti "Gaurire/ gaurire cu impact" (6) în 
poziția "Gaurire".
8.10. Selectarea sensului de rotație. Cu ajutorul 
comutatorului (4) puteți schimba direcția de 
rotație a sculei electrice. Rotiți la dreapta: pentru 
a găuri și roti șuruburile, apăsați butonul de 
direcție de rotație (4) până la stânga. Rotiți la 
stânga: Pentru a deșuruba șuruburile și piulițele, 
apăsați comutatorul de direcție rotativ (4) la 
dreapta cât de mult se va deplasa. Comutatorul 
de selectare a modului de funcționare (6) trebuie 
să fie în poziția "Gaurire". Nu trebuie făcută nicio 
schimbare de rotație în timp ce axul burghiului se 
rotește!
8.11. Rotația stânga nu este utilizată în modul 
impact.
8.12. Atunci când trebuie efectuati o gaură cu 
diametru mare, se recomandă mai întâi să 
incepeti cu o gaură mai mică, care este apoi 
largita la dimensiunea dorită. Acest lucru va 
împiedica supraîncărcarea burghiului. Efectuarea 
găurilor adânci trebuie făcută treptat, 
îndepărtând periodic burghiul din gaură ca sa 
îndepărtați așchii sau praful. Dacă burghiul se 
blochează în gaură în timpul găuririi, burghiul 
trebuie oprit imediat. Folosiți schimbarea 
sensului de rotație pentru a scoate burghiul din 
gaură. Burghiul trebuie ținut coaxial cu gaura 
forată. În mod ideal, burghiul trebuie așezat 
perpendicular pe suprafața piesei de prelucrat. 
Dacă nu se respectă condiția de 
perpendicularitate, burghiul se poate bloca sau 
rupe în gaură în timpul funcționării, precum și 
poate răni utilizatorul. Gaurirea prelungita la 
turații mici pune în pericol motorul de la 
supraîncălzire. Pauzele periodice trebuie făcute 
în timpul funcționării sau exercițiul trebuie lăsat 
să ruleze la viteză maximă fără încărcare timp de 
aproximativ 3 minute. Nu acoperiți deschiderile 
din carcasa folosită pentru ventilația motorului.
8.13. Utilizare în aer liber. Porniți mașina numai în 
instalații echipate cu întrerupător Fi ( întrerupător 
pentru oprire de siguranță cu protecție la curent 
rezidual) iar curentul de scurgere la care se 
declanșează accidentul nu trebuie să depășească 
30 mA.,  Luați pauze periodice de la locul de 
muncă.  Nu rotiți unealta, nu o suprasarcinați, nu 
o scufundați în apă și alte lichide, nu o folosiți  

pentru amestecarea adezivului si a sapelor de 
beton

9. Service și întreținere.
9.1. Masina de gaurit cu impact nu necesită 

ungere suplimentară sau întreținere specială. Nu 
există piese care să necesite servicii pentru 
clienți. Nu folosiți niciodată apă sau lichide 
chimice pentru a curăța masina. Trebuie ștearsa 
doar cu o bucată de cârpă uscată. Intotdeauna  
Depozitati într-un loc uscat și verificati ca 
orificiile de ventilație din corpul burghiului sa fie 
libere.

9.2. Înlocuirea periilor de carbon. Periile de 
carbon uzate (mai mici de 5 mm) arse sau rupte 
pe motor trebuie înlocuite. Înlocuiți întotdeauna 
ambele perii în același timp. Încredințați lucrarea 
de înlocuire a periilor de carbon numai unei 
persoane calificate cu piese de schimb originale 
la centrele de service RAIDER.

9.3. Repararea uneltelor dvs. electrice este cel 
mai bine realizată numai de specialiști calificați 
în service-ul RAIDER, unde sunt utilizate numai 
piese de schimb originale. Acest lucru asigură 
funcționarea lor în siguranță.

10. Protecția mediului.
Din punct de vedere al mediului, accesoriile și 

ambalajele suplimentare trebuie supuse unei 
prelucrări adecvate pentru reutilizarea 
informațiilor conținute în aceste materiale.

Nu aruncați masina la deșeuri menajere! În 
conformitate cu Directiva UE 2012/19 / CE 
privind echipamentele electrice și electronice 
uzate și promovarea legislației și a energiei 
naționale,  trebuie colectate separat și supuse 
unei prelucrări adecvate pentru recuperarea 
resturilor conținute în acestea.
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(BG) Декларираме на собствена отговорност, че
този продукт е в съответствие със следните
стандарти и разпоредби:

(GB) We declare under our sole responsibility that
this product is in conformity and accordance
with the following standards and regulations:

(D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich,
dass dieses Produkt den folgenden Standards
und Vorschriften entspricht:

(NL)  Wij verklaren onder onze volledige
verantwoordelijkheid dat dit product voldoet
aan, en in overeenstemming is met, de
volgende standaarden en reguleringen:

(F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ce produit est conforme aux standards et
directives suivants:

(E) Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que este producto cumple
con las siguientes normas y estándares de
funcionamiento:

(P) Declaramos por nossa total responsabilidade
que este produto está em conformidade e
cumpre as normas e regulamentações que se
seguem:

(I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità,
che questo prodotto è conforme alle normative
e ai regolamenti seguenti:

(S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt
uppfyller och följer följande standarder och
bestämmelser:

(FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla
vastuullamme, että tämä tuote täyttää
seuraavat standardit ja säädökset:

(N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette
produktet er i samsvar med følgende
standarder og regler:

(DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende
standarder og bestemmelser:

(H) Felelosségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy
ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi

szabványoknak és eloírásoknak:
(CZ) Na naši vlastní zodpovednost prohlašujeme, že

je tento výrobek v souladu s následujícími
standardy a normami:

(SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednost,
že tento výrobok je v zhode a súlade s
nasledujúcimi normami a predpismi:

(SLO) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je
ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim
standardom ter predpisom:

(PL)  Deklarujemy na własna odpowiedzialnosc, ze
ten produkt spełnia wymogi zawarte w
nastepujacych normach i przepisach:

(LT)  Prisiimdami visa atsakomybe deklaruojame, kad
šis gaminys atitinka žemiau paminetus
standartus arba nuostatus:

(LV) Apgalvojam ar visu atbildibu, ka šis produkts
ir saskaÀa un atbilst sekojošiem standartiem un
nolikumiem:

(EST) Deklareerime meie ainuvastutusel, et
see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste 

standardite ja määrustega:
(RO) Declaram prin aceasta cu raspunderea deplina 
ca produsul acesta este in conformitate cu 

urmatoarele standarde sau directive:
(HR) Izjavljujemo pod vlastitom odgovorno¹su

da je strojem ukladan sa slijedesim standardima
ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa
odredbama:

(RUS) Под свою ответственность заявляем,
что данное изделие соответствует
следующим стандартам и нормам:

(UA) На свою власну вщповщальнють заявляемо,
що дане обладнання вщповщае наступним
стандартам I нормативам:

(GR) Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν αυτό
συμφωνεί και τηρεί τους παρακάτω
κανονισμούς και πρότυπα:

(MK) Ние под наша лична одговорност дека
овој производ е во согласност со следните
стандарди и регулативи:
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Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului,in cadrul termenului de 
garantie 

1.Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului
si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia,in cazul in care consumatorul solicita acest lucru.

2.Produsul defect va fi receptionat de catre unitatea de service de care apartine care va efectua diagnosticarea
defectului.

3.Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea,expertizarea si depanarea,in perioada de
garantie,gratuit,in cel mult 15 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului.In cazul in care produsul
nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa ce se constata imposibilitatea folosirii acestuia,cu un produs
similar,acordandu-se un nou termen de garantie care va curge de la data preschimbarii produsului sau i se
va restitui beneficiarului contravaloarea produsului.Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul
inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

4.Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data la care consumatorul a reclamat
defectarea produsului,pana la data repunerii in functiune a acestuia,acest fapt fiind inscris in certificatul de
garantie de catre unitatea service care a executat reparatia.

5.Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are obligatia de a respecta instructiunile de utilizare/intretinere
predate de vanzator o data cu produsul si de a nu permite interventii asupra produsului din partea unor
persoane neautorizate sa acorde service.

6.In cazul unor defectiuni aparute in cadrul termenului de garantie,cumparatorul se va prezenta la unitatea
service cu bonul/factura de cumparare,certificatul de garantie si reclamatia referitoare la deficientele
produsului.

7.Vanzatorul este obligat fata de consummator,pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie,sa
asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia,precum si cheltuielile de dia
gnosticare,expertizare,ambalare si transport.

8.Producatorul si vanzatorul sunt exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectiunea s-a produs din
cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare,intretinere,manipulare,transport,depozit
are, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

9.Vanzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produsului dupa expirarea termenului
de garantie,in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice
efectuate de un organism neutru, aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestuia ,caz in care cheltuielile
aferente vor fi suportate de vanzator.

10. ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE A 
PRODUSULUI!

11.La expirarea perioadei de garantie (postgarantie) depanarea produsului se va efectua contra cost, la
solicitarea clientului.

12.La efectuarea unor lucrari service pentru lucrarea de remediere a defectului ,in cazul in care lucrarea
nu necesita utilizarea de piese de schimb, prestatorul va acorda pentru lucrare obligatoriu o garantie de cel
putin 3 luni.

13.Lista unitatilor service este mentionata in prezentul certificate de garantie.



RAIDER
SC EUROMASTER SRL        

  Str. Drumul Garii Otopeni 6, OTOPENI, ILFOV 
TEL/FAX:021.351.01.06 

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr._______________ din_____________

Denumirea produsului___________________________________________________

Seria de fabricatie a produsului____________________________________________

Caracteristici tehnice____________________________________________________

Garantie comerciala : PRODUS HOBBY.Termen de garantie: .......... luni de la data 
vanzarii catre consumatorii casnici (pentru toata gama RAIDER).
Durata medie de utilizare: 3 ani

Vandut prin societatea____________________________________din localitatea

_______________________________str.___________________nr.____________cu 

factura nr._______________din__________________ 

Cumparator___________________________________________________________

Data cumpararii produsului______________________
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LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

• BUCUREŞTI: STECO SRL - Str. Precupetii Vechi, nr.29, Tel:0723.686.274
• BUCURESTI: EUROMASTER SRL - Drumul Garii Otopeni nr 6, Otopeni, Ilfov, Tel:021.3510106
• BUCURESTI: ALFA ENERGY SERVICE SRL -  Bd Timisoara nr 82 sect 6, Tel: 0760.424.528
• BACAU: COMELECTRO BG SRL -  Str. Energiei, nr. 34-36, Bacău, Tel:0234 519 963
• BAIA MARE: PIATETA SRL - Str.Pasunii nr 1/6 , Tel: 0262-277266
• CĂLĂRAŞI: ŞTEFAN ALEX SRL- Str.Parcului Bl.K4,ScE,Ap.1, Tel:0735.199.024
• CRAIOVA: MOSTOLES SRL -  Str. Braila, nr.45, Tel: 0762.941.611.
• CURTEA DE ARGEŞ: VIVA METAL DECOR SRL- Str. Albeşti Nr. 10 ( În Incinta Fostei Autobaze
Zenit); Tel:0722.531.168 / 0732.148.633
• IAŞI: P&D POLIDOM SRL ( DOAR SCULE ELECTRICE) - Str. Morilor, nr. 68, Tel:0726.010.110
• MIERCUREA CIUC: GRIMMAULD SERVICE SRL - Str. Harghita, Nr.29, Tel:0740044574
• NEAMT: TEHNOHOBY IMPEX SRL - Str. Obor, Bl.O2, Parter , Piatra Neamt, Tel:0233236333
• ODORHEIUL SECUIESC : II GHIORY FERENC, Str. Baii Sarate, Nr.38, Tel: 0743986648
• PITEŞTI: CONTACT TOP SERVICE SRL – Str. Constantin Brancoveanu 2, Tel:0746 889 424
• PITEŞTI : GREBO 2003 SRL, CALEA CAMPULUNG, Nr.647, Piatra Neamt  Tel:0740003344
• PLOIEŞTI: SUPER GARDEN TECH – Str. Ştrandului, nr. 11-13, Tel:0734 467 171
• RÂMNICU VÂLCEA: ELECTROSANDU SRL - Str.Arinilor,nr.78, Tel:0372.934.304/ 0726.294.813
• ROMAN: EUROTECHNIC SRL, B-dul.Roman Musat,Bl.3,parter, Tel:0727 743 214
• SUCEAVA: TOP STRONG SRL-D - Calea Unirii nr.35( incinta IRIC), Tel:0758.079.782
• TG. MUREŞ: ALTISAN SERVICE TEAM SRL- Piaţa Bolyai, nr. 9, Tel:0740.019.726
• TULCEA: ABC INTERNATIONAL SRL - Str.Babadag nr.5,Bloc1,Sc.A,Parter; Tel:0240.518.260
• TG. JIU: MKNICK SRL D - Str. Victoriei, nr.287, Tel:0765332581.
• DEVA: TRANSILVANIA UNISERV SRL - Str. Horia,Bl.5,Parter, Tel:0722.373.177.
• ORADEA: ERMEKO TRADE SRL - Str. Fabricii Nr.2, Tel:0740232273
• TIMISOARA: ROCK GARDEN SRL - Str. Closca , Nr.21, Tel:0744870373
• ORAVITA: CONDOR-EX SRL- str. CLOSCA, NR. 33 C,  Tel: 0760 257 979
• ARAD: DUO LEND SRL- Com.Vladimirescu, Str.4, Nr.2, Tel: 0742020909

14. EVIDENTA REPARATIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE

Nr 
crt

Data 
reclamatie

Data 
rezolvare 
reclamatie

Reparatie 
executata/
piese 
inlocuite

Prelungire 
garantie

Garantie 
ptr. service

Nume si 
semnatura 
depanator

Semnatura 
consumator

1

2

3

      IMPORTATOR:
VANZATOR:     SC Euromaster SRL  Semnatura / stampila 

15.AM CITIT CONDITIILE DE ACORDARE A GARANTIEI SI AM LUAT LA CUNOSTINTA.NU AM
OBIECTIUNI (SEMNATURA CONSUMATORULUI) _______________________________________
Prezentul certificat de garantie este in conformitate cu prevederile HG 449/2003, privind comercializarea 
produselor si garantiile asociate cu OG 21/2008 si OG 174/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 
republicate si nu afecteaza drepturile consumatorilor.
Produsul beneficiaza de o garantie legala de conformitate de 24 luni(2 ani).Existenta garantiei legale de 
conformitate si a celei comerciale nu exclude existenta garantiei de viciu ascuns conform OG 21/2008, cu 
modificarile si completarile ulterioare republicate si a codului civil.




