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○ Хидрофор
○ Booster Pump with 
Pressure Tank 
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2 www.raider.bg Елементи / Product Features

1. Пусков прекъсвач
2. Вход
3. Пробка за 
обезвъздушаване
4. Изход
5. Манометър

1. On/ Off switch
2. Input
3. Vent plug
4. Output
5. Manometer
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Прочетете ръководството преди употреба!
Refer to instruction manual booklet!

BG Снимките са с илюстративна цел. Изобразеният модел може да не е напълно 
идентичен със закупената от вас машина. Схемата е за улеснение на монтажа. 
Изобразените елементи не са включени в комплекта.
EN The pictures are for illustration purpose. The pattern shown may not be exactly the same 
as the machine you purchased. The scheme is for ease of installation. The items listed are not 
included.

4

PUMP DIAGRAM
Smax=7 m /max depth/
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Оригинална инструкция за употреба
Уважаеми потребители,

  Поздравления за покупката на водна помпа от най-бързоразвиващата се марка за 
електрически, бензинови и пневматични инструменти - RAIDER.  При правилно инсталиране и 
експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско 
удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отличната сервизна мрежа с 45 сервиза в цялата 
страна.

 Преди да използвате тази водна помпа, моля, внимателно се запознайте с настоящата 
“Инструкцията за употреба”.

 В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната и употреба, прочетете 
настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За 
избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение 
за бъдещи справки на всички, които ще ползват помпата. Ако я продадете на нов собственик то 
“Инструкцията за употреба” трябва да се предаде заедно с нея, за да може новия ползвател да се 
запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

 “Евромастер Импорт Експорт” ООД е упълномощен представител на производителя и 
собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, 
бул. “Ломско шосе” 246, тел. +359 700 44 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@ 
euromasterbg.com.

 От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с 
обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервиз на професионални и хоби електрически, 
пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody 
International Certification Ltd, England.

Технически данни

параметър мерна 
единица стойност

модел - RD-WP800S

номинално захранващо напрежение V AC 230

честота на променливия ток Hz 50

мощност W 800

дебит L/min 53

максимална височина m 40

размер на тръбата " 1

налягане Bar 3

     ВНИМАНИЕ!
Прочетете  ръководство за употреба внимателно, за Ваша собствена безопасност, преди да 
пристъпите към експолоатация на машината!

BG
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ    
При работа с машината винаги спазвайте настоящите инструкции за употреба, както и приложените 
към окомплектовката на инструмента «Общи правила за безопасност на труда».

В това ръководство са използвани следните символи: 

ВНИМАНИЕ! Съществува риск от нараняване или повреда на инструмента.

ВНИМАНИЕ! Преди започване на работа с инструмента се запознайте с инструкцията за 
експлоатация.

ВНИМАНИЕ! Преди да започнете експлоатация на хидорфора, моля обърнете внимание      на 
следното!

- Хидрофорът може да бъде включена към всеки изолиран и занулен контакт (съобразно 
изискванията за безопасност). Контактът трябва да е със захранване 230V-50Hz, и бушон минимум 
6А.

Внимание! В случай, че хидрофорът се използва в близост до плувни басейни или градински 
резервоари е необходимо да бъде свързана със заземителна инсталация с ток на изключване 
мах.30mA. Не включвайте хидрофора, ако има хора в басейна или резервоара! За свързване на 
описаната заземителна инсталация се обърнете към квалифициран електротехник.

ВНИМАНИЕ! (Важно за Вашата собствена безопастност)

- Преди да включите своят хидрофор, моля обърнете внимание на следните неща, които трябва да 
бъдат проверени от експерт:
- Заземяване
- Зануляване
- Аварийният изключвател на веригата, трябва да отговаря на електрическата инсталация и да 
работи безотказно.
- Всички електрически връзки задължително трябва да бъдат защитени от влага
- Ако има вероятност захранващият кабел да бъде докосван от външни лица, постарайте се той да 
е на подходяща, недостижима за тях височина.
Близоста и циркулацията на агресивни флуиди и абразивни материали около хидрофора 
- кабел трябва да бъдат избягвани на всяка цена.
- В зимни условия вземете мерки против евентуално замръзване.
- Необходимо е да предпазите хидрофора от пряко влияние на дъжд.

ВНИМАНИЕ! Вземете необходимите мерки да предотвратите достъпа на деца до хидрофора или 
захранващия кабел.

Захранване
Бъдете уверени, че контактът в който ще включите хидрофора е обезопасен и е в нормално работно 
състояние.

ВНИМАНИЕ! Ако по захранващият кабел или щепсела има следи от някакви наранявания в 
следствие на външна намеса не използвайте хидрофора преди да ги отремонтирате.

Важно!
Поправката задължително е необходимо да бъде извършена от квалифициран електротехник.

Приложения:
За стационарен монтаж и изпомпване на вода от  кладенци и други пасивни водоеми.

ВНИМАНИЕ! След внимателното прочитане на настоящите инструкции пристъпете към употреба 
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на хидрофора:

- Проверете дали захранващото напрежение отговаря на изискваното от хидрофора.
- Проверете дали контакта е в добро работно състояние.
- Бъдете сигурни че при никакви обстоятелства водата и влажноста няма да достигнат до контакта. 
Или хидрофора.
- Важно! Не включвайте хидрофора да работи без вода!
- Важно! Ако по време на работа  спре притокът на вода, хидрофорът няма да се изключи 
автоматично и това може да доведе до повреда на помпата.
- Важно! Преди почистване или друга поддръжка на уреда винаги изключвайте захранващото 
напрежение.
- Необходимо е да почиствате дъното на шахтата на всеки 3 месеца. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

ВНИМАНИЕ! Запознайте се с настоящото ръководство за експлоатация преди да започнете работа 
с машината.

1. Корпус на помпата
2. Болт
3. Болт
4. Балон
5. Съединение
6. Захранващ кабел
7. Ключ регулатор на налягането
8. Манометър
9. Пропка 
10. Кабел
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хидрофорът е разработен за автоматично регулиране на налягането. Също така хидрофора 
автоматично спира работата на помпата, когато има липса на вода. По този начин предпазва от 
евентуални повреди при работа на сухо. 

ВНИМАНИЕ! За да се предпазите от токови удъри и риск от искри, следвайте следните указания:
- Винаги изключвайте устрйството от контакта, след спиране на работа.
- Винаги внимателно инсталирайте хидрофора далеч от всякакви водни източници.
- Когато използвате хидрофора в близост до плувни басеини е задължително да използвате 
автоматичен RCD с 10n=30 mA защита. 
ВНИМАНИЕ! Когато помпата спре работа, тръбите все още са под налягане, затова препоръчваме 
да отстраните тапата, за да освободите системата. След което можете отново да върнете регулатора 
в режим на работа.
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НАЧИН НА УПОТРЕБА
С натискане на ключът стартирате помпата за 35 секунди, след като сте я свързали. Хидрофорът 
работи докато бъде достигнато необходимото налягане.
СТАРТИРАНЕ
1. Преди да стартирате хидрофора, напълнете тръбата и помпата с вода, след което стартирайте, 
като свържете захранването на регулатора към захранващата мрежа; когато помпата спре работа, 
отворете по-горно разположената тапа.
2. Монтирането е извършено правилно, когато има изтичане през отвора с отстранената тапа. 
Ако все още няма изтичане на вода можете да оставите помпата включена за период от време 
ненадвишаващо работното време на устройството. Ако все още съществува проблем демонтирайте 
хидрофора и повторете процедурата от точка 1.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА
Пpи използване на електpически инстpументи, с цел намаляване на pиска от пожаp, токов удаp и 
наpанявания, тpябва да се спазват следните основни меpки за безопасност.
Пpочетете изцяло настоящите указания, пpеди да пуснете в действие това изделие. Запазете 
настоящите указания:
1. Пpовеpете напpежението, указано на фиpмената табелка
2. Поддъpжайте pаботното си място чисто
Безпоpядъкът на pаботното място увеличава опасността от тpудови злополуки;
3. Съобpазявайте се с условията на pаботното място
Не оставяйте инстpументите си на дъжд. Не използвайте електpоинстpументи във влажна или 
мокpа сpеда. Работете пpи добpо осветление. Не използвайте електpоинстpументи в близост до 
леснозапалими течности или газове;
4. Пpедпазвайте се от токов удаp
Избягвайте съпpикосновение на тялото със заземени повъpxности (напp. тpъбопpоводи, pадиатоpи, 
куxненски печки, xладилници);
5. Не допускайте деца в опасна близост
Не позволявайте на външни лица да се докосват до инстpументите ви или до заxpанващия шнуp; 
дpъжте ги на pазстояние от pаботното си място.
6. Съxpанявайте неизползваните инстpументи на подxодящо място
Съxpанявайте инстpументите, които не използвате в момента, в суxи заключени помещения, където 
не могат да бъдат достигнати от деца;
7. Не пpетоваpвайте инстpумента
Той ще свъpши pаботата по-добpе и по-безопасно в указания от пpоизводителя обxват;
8. Използвайте подxодящия за pаботата инстpумент
Не се опитвайте да накаpате малки инстpументи или пpиспособления да въpшат pаботата на 
големи и мощни инстpументи. Не използвайте инстpументите за неспецифични дейности (напp. Не 
използвайте циpкуляp за pязане на клони или на дънеpи);
9. Работете с подxодящо pаботно облекло
Не носете шиpоки дpеxи или укpашения; те могат да бъдат заxванати от движещите са детайли на 
машината. Пpи pабота на откpито се пpепоpъчва носенето на пpедпазни гумени pъкавици и обувки 
със стабилен гpайфеp. Ако сте с дълга коса, носете пpедпазна мpежа;
10. Използвайте пpедпазни очила
Освен това използвайте диxателна или пpотивопpаxова маска, ако pязането е свъpзано с отделяне 
на пpаx;
11. Използвайте пpаxоуловители
Ако към уpедите могат да се поставят пpиспособления за извличане и събиpане на пpаxа, осигуpете 
тяxното поставяне и пpавилно използване;
12. Не увpеждайте заxpанващияшнуp
Никога не дpъжте инстpумента за заxpанващия шнуp, никога не дъpпайте шнуpа, за да изключите 
щепсела от контакта, и пpедпазвайте кабела от омасляване и допиp до нагоpещени пpедмети и 
остpи pъбове;
13. Застопоpявайте обpаботваното изделие
Използвайте затягащи скоби или менгеме за застопоpяване на обpаботваното изделие; това е по-
безопасно, отколкото ако го дъpжите с pъка, а вие ще можете да използвате и двете си pъце за 
pабота с инстpумента;
14. Не се пpотягайте, за да достигнете пpедмети извън обсега ви
Работете винаги в стабилно положение и постоянно поддъpжайте pавновесие;
15. Отнасяйте се гpижливо към инстpументите си
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Поддъpжайте инстpументите си остpи и чисти, за да pаботите по-качествено и по-безопасно. 
Съблюдавайте указанията за поддpъжка и смяна на пpиспособленията. Пеpиодично 
пpовеpявайте заxpанващия шнуp и щепсела на инстpумента и ако откpиете повpеда, пове
им на квалифициpано лице. Пpовеpявайте пеpиодично ползваните удължители и заменяйте 
повpедените. Поддъpжайте pъкоxватките суxи, чисти и не допускайте зацапването им с масло 
или гpес;
16. Изключвайте електpоинстpументите от заxpанващата мpежа
Изключвайте електpоинстpумента от заxpанващата мpежа, когато не го използвате, пpеди 
теxническо обслужване или когато сменяте pаботните пpиспособления, като сменяеми ножове, 
свpедла и pежещи инстpументи;
17. Не оставяйте ключове по електpоинстpумента
Създайте си навика пpеди пускане в действие на електpоинстpумента да пpовеpявате дали 
всички ключове и pегулиpуеми гаечни ключове са отстpанени от него;
18. Пpедпазвайте се от включване по невнимание
Не дpъжте включени в мpежата инстpументи с поставен въpxу пусковия пpекъсвач пpъст. 
Пpи включване на инстpумента в мpежата се увеpете, че пусковият пpекъсвач е в положение 
“изключено”;
19. Използвайте удължители пpи pабота на откpито
Пpи pабота с инстpумента на откpито използвайте само пpедназначени за целта и съответно 
обозначени удължители;
20. Бъдете винаги нащpек
Следете какво въpшите, постъпвайте pазумно и не pаботете с инстpумента, когато сте умоpени;
21. Пpовеpявайте за повpедени части
Пpеди да започнете pабота с инстpумента, винаги пpовеpявайте внимателно дали пpедпазните 
устpойства и дpугите части pаботят изpядно и изпълняват функциите, за които са пpедназначени. 
Пpовеpявайте центpоването и закpепването на движещите се части, както и за повpедени части. 
Пpовеpявайте дали всички части са
монтиpани пpавилно, както и всички дpуги условия, които могат да влияят въpxу pаботата им. 
Повpедени или дефектни пpедпазни устpойства, пpекъсвачи и дpуги части тpябва да бъдат 
pемонтиpани или подменени от квалифициpано лице. Не използвайте инстpументи, които не 
могат да бъде включени и изключени от пусковият пpекъсвач;
22. Внимание! Използвайте инстpумента и пpиспособленията му в съответствие с настоящите 
указания за безопасна pабота и по начина, указан за съответния инстpумент, като имате пpедвид 
pаботните условията и pаботата, която тpябва да се извъpши. Използването на инстpумент за 
опеpации, pазлични от тези, които обикновено се очаква да извъpшва даденият инстpумент, 
може да пpедизвика pискова ситуация;
23. Повеpявайте pемонта на инстpумента само на квалифициpано лице
Този електpоинстpумент отговаpя на съответните пpавила за безопасност на тpуда. Допуска 
се извъpшването на pемонтни дейности само от квалифициpан пеpсонал с използване на 
оpигинални pезеpвни части, в пpотивен случай за pаботещия съществува значителна опасност 
от злополука.

24. Опазване на околната среда.
С оглед опазване на околната среда машината, допълнителните приспособления и опаковката 
трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторното използване на 
съдържащите се в тях суровини. За облекчаване на рециклирането детайлите, произведени 
от изкуствени материали, са обозначени по съответен начин. Не изхвърляйте машините 
при битовите отпадъци! Съгласно Директивата 2012/19/ЕО относно излезлите от употреба 
електрически и електронни устройства и утвърждаването и като национален закон машините, 

които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат 
подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях 
ценни вторични суровини.
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Original instructions’ manual
Dear Customer,

Congratulations on the purchase of machinery from the fastest growing brand of electric, 
gasoline and pneumatic tools - RAIDER. When properly installed and operating, RAIDER are safe 
and reliable machines and work with them will deliver a real pleasure. For your convenience has 
been built and excellent service network of 45 service station across the country.

Before using this machine, please carefully acquainted with these “instructions for use.
In the interest of your safety and to ensure proper use and read these instructions carefully, 

including the recommendations and warnings in them. To avoid unnecessary errors and accidents, 
it is important that these instructions will remain available for future reference to all who will use 
the machine. If you sell it to a new owner “Instructions for Use” must be submitted along with it to 
enable new users to become familiar with relevant safety and operating instructions.

Euromaster Import Export Ltd. is an authorized representative of the manufacturer and owner 
of the trademark RAIDER.

Adress: Sofia City 1231, Bulgaria “Lomsko shausse” Blvd. 246, tel +359 700 44 155, www.raider.
bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Since 2006 the company introduced the system of quality management ISO 9001:2008 with 
scope of certification: Trade, import, export and servicing of hobby and professional electrical, 
mechanical and pneumatic tools and general hardware. The certificate was issued by Moody 
International Certification Ltd, England.

EN

parameter unit value

model - RD-WP800S

rated supply voltage V AC 230

AC frequency Hz 50

power W 800

flow L/min 53

maximum height m 40

pipe size " 1

pressure Bar 3
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TECHNICAL DATA
WARNING 
Read this manual carefully before using the machine, for your own safety.
 
SAFETY INSTRUCTIONS
When using the machine, always observe the enclosed safety instructions as well as the additional safety 
instructions

The following symbols are used throughout this manual

Denotes risk of personal injury or damage to the tool
Caution! Read the instruction manual and follow the warning and safety instructions!
Before start-up, note the following!
- The pump can be connected to any shock-proof plug which has been installed according to regulations. 
The plug must have a supply voltage of 230V~50Hz. Fuse min. 6 amp.

Warning! When the pump is to be used near swimming pools or garden ponds and in their area of 
protection, it must be equipped with a ground-fault circuit interruptor with a nominal trip current of max. 30 
mA. The pump must not be operated while people are in the swimming pool or in the garden pond! Please 
contact your electrician!

Attention!
(Important for your own security) 
Before starting to run your new submersible pump, please have the following items checked by an expert:
- Ground connection
- Zero conductor
- Fault current breaker switch must correspond the safety regulations of the power plants and they must 
work faultlessly.
- The electrical connections must be protected from moisture.
- If there is danger of looding, the electrical connections must be taken to higher ground.
- Circulation of aggressive fluids, as well as the circulation of abrasive materials must be avoided at all 
costs.
- The submersible motor-driven pump must be protected from frost.
- The pump must be protected from running dry.
Access on the part of children should also be prevented with appropriate measures.
pump by suspending it unsupported from its delivery pipe or power cable.

Mains supply
Your new water pump is equipped with a shock-proof plug according to regulations. The pump is designed 
to be connect-ed to a 220/230V~50Hz safety socket. Make sure that the socket is sufficiently secured 
(min. 6 Amp.) and is in excellent condition. Introduce the plug into the socket and the pump is ready to g 
Important Note! If the mains cable or plug suffers any damage from external action, repairs to the cable 
are prohibited.

Important! This work may only be performed by a qualified electrician.

Setting to work
After having read these instructions carefully, you can set your pump to work, reconsidering the following 
items:
- Check if electrical connection is 230 V~50 Hz
- Check if socket is in good condition.
- Make sure that water and humidity can never come to the mains supply.
- Avoid pump running dry.

Important! Note! Remove the mains plug before all maintenance work. Every 3 months the shaft ground 
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and as should be cleaned from mud.

SAFETY INSTRUCTIONS
When using electric tools, the following basic safety precautions should always be followed to reduce the 
risk of fire, electric shock and personal injury. 

Read all these instructions before attempting to operate this product. Save these instructions.

1. Check voltage indicated on nameplate;

2. Keep work area clean
Cluttered areas and benches invite injuries;

3. Consider work area environment
Do not expose power tools to rain.
Do not use power tools in damp or wet locations. Keep work area well lit. Do not use power tools in 
presence of flammable liquids or gasses;

4. Guard against electric shock
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g. pipes, radiators, ranges, refrigerators);

5. Keep children away
Do not let visitors contact tool or cord; they should be kept away from work area;

6. Store idle tools
When not in use, tools should be stored in a dry and locked-up place, out of reach of children;

7. Do not force the tool
It will do the job better and safer at the rate for which it was intended;

8. Use the right tool
Do not force small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. Do not use tools for purposes 
not intended (e.g. do not use a circular saw for cutting tree limbs or logs);

9. Dress properly
Do not wear loose clothing or jewelry; they can be caught in moving parts. Rubber gloves and non-skid 
footwear are recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair;

10. Use safety glasses
Also use face or dust mask, if cutting operation is dusty;

11. Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are 
connected and properly used;

12. Do not abuse the cord
Never carry the tool by the cord, never yank the cord to disconnect it from the

socket, and keep the cord away from heat, oil and sharp edges;

13. Secure work
Use clamps or a vise to hold the work; it is safer than using your hand and it frees both hands to operate 
the tool;

14. Do not overreach
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Keep proper footing and balance at all times;

15. Maintain tools with care
Keep tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for maintenance and 
changing accessories. Inspect tool cords and plugs periodically and, if damaged, have them repaired by 
a qualified person. Inspect extension cords periodically and replace them, if damaged. Keep handles dry, 
clean and free from oil and grease;

16. Disconnect tools
Disconnect tool when not in use, before servicing, or when changing accessories such as blades, bits and 
cutters;

17. Remove tool keys
Form the habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the tool before 
turning it on;

18. Avoid unintentional starting
Do not carry a plugged-in tool with a finger on the switch. Be sure the switch is off when plugging in;

19. Outdoor use extension cords
When tool is used outdoors, use only extension cords intended for use outdoors and so marked;

20. Stay alert
Watch what you are doing, use common sense and do not operate tool when you are tired;
21. Check damaged parts
Before you use the tool, always carefully check the guarding and other parts to determine that they will 
operate properly and perform their intended functions. Check for alignment of moving parts, binding of 
moving parts and breakage of parts. Check for proper mounting of all parts and any other conditions that 
may affect their operation. A guard, switch or other part that is damaged or defective should be properly 
repaired or replaced by a qualified person. Do not use tool, if switch does not turn it on and off;

22. Warning! Use the tool and its accessories in accordance with these safety instructions and in the 
manner intended for the particular tool, taking into account the working conditions and the work to be 
performed. Use of the tool for operations, different from those normally expected to be performed by the 
particular tool, could result in a hazardous situation;

23. Have the tool repaired by a qualified person
This electric tool is in accordance with the relevant safety rules. Repairs should only be carried out by 
qualified persons using original spare parts, otherwise this may result in considerable danger for the user

24. Disposal.
The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling. The 
plastic components are labelled for categorized recycling. Do not dispose of power tools into household 
waste! According the European Guideline 2012/19/EC for Waste Electrical and Electronic Equipment and 
its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately 
and disposed of in an environmentally correct manner.
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EXPLODED VIEW 
Booster pump with pressure tank RD-WP800S
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spare parts

Booster pump with pressure tank RD-WP800S
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EC DECLARATION OF CONFORMITY

Euromaster Import Export Ltd.

Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Product: Booster pump with pressure tank

Trademark: RAIDER

Model: RD-WP800S

is designed and manufactured in conformity with following Directives:
2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery;
2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of 
the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility;
2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of 
the laws of the Member States relating to making available on the market of electrical equipment designed 
for use within certain voltage limits
2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of 
the laws of the Member States relating to making available on the market of electrical equipment designed 
for use within certain voltage limits
2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 08 May 2000 relating to the noise emission 
in the environment by equipment for use outdoors;
Noise emission according to standart EN ISO 3744:2010.
Measured sound power level: 85 dB(A)
Guaranteed sound power level: 88 dB(A)
Notified body: 0197
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany

and fulfils requirements of the following standards:
EN 60335-1:2012+A11+A13
EN 60335-2-41:2003/A1:2004/A2:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Place&Date of Issue:   

Sofia, Bulgaria    Brand Manager:  

14.10.2019      Krasimir Petkov
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ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Евромастер Импорт Експорт ООД
Адрес: София 1231, България, “Ломско шосе“ 246.

Продукт: Хидрофор
Запазена марка: RAIDER
Модел: RD-WP800S

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви:

2006/42/EC на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините
2006/95/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за 
хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно електрически 
съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.
2004/108/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004г. за сближаване 
на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост;

     2000/14/EС на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000г. за сближаване на
     законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения,
     предназначени за употреба извън сградите.
Шумови емисии съгласно EN ISO 3744:2010.

Измерено ниво но звукова мощност: 85 dB(A)
Гарантирано ниво на звукова мощност LwA: 88 dB(A)

Нотифициран орган:0197
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany 

и отговаря на изискванията на следните стандарти:

EN 60335-1:2012+A11+A13
EN 60335-2-41:2003/A1:2004/A2:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Място и дата на издаване:
София, България    Бранд мениджър:
14.10. 2019 г      Красимир Петков
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МОДЕЛ.............................................................................................................................................

СЕРИЕН  № ....................................................................................................................................

СРОК ...............................................................................................................................................

№, дата на фактура / касов бон..................................................................................................

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА ..................................................................................................................................

АДРЕС.............................................................................................................................................

ПОДПИС НА КУПУВАЧА...............................................................................................................

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА ..................................................................................................................................

АДРЕС ............................................................................................................................................

ДАТА/ПЕЧАТ ..................................................................................................................................

(попълва се от служителя)

(попълва се от служителя)

(запознат съм с гаранционните условия и правилата за експлоатация, 
изделието е в техническа изправност и окомплектовка)

(попълва се от служителя)

(попълва се от служителя)

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Приемен 
протокол

Дата на 
приемане Описание на дефекта Дата на 

предаване Подпис

Централен сервиз: София, бул: “Ломско шосе” 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)

e-mail: info@euromasterbg.com

(за подробности виж гаранционните условия)
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         ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА МАШИНИ

Машините и аксесоарите „RAIDER” са конструирани и произведени съгласно действащите в Република 
България нормативни документи и стандарти за съответствие с всички изисквания за безопасност.

СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ.
Търговската гаранция, която “Евромастер Импорт-Експорт” ООД  дава за територията на Република 
България е както следва:

-  36 месеца за всички електроинструменти от сериите:  Raider Industrial, Raider Pro;
-   36 месеца за физически лица  за електроинструменти от сериите: Raider Power Tools, Raider 

Garden Tools;
-  12 месеца за юридически лица за  електроинструменти от сериите: Raider Power Tools, Raider 

Garden Tools;
 - 24 месеца за физически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
-  12 месеца за юридически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
-   24 месеца за физически лица за всички бензинови машини от сериите: Raider Power Tools и 

Raider Garden tools
-   12 месеца за юридически лица за всички бензинови машини от сериите: Raider Power Tools и 

Raider Garden tools
-  24 месеца за физически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools;
-  12 месеца за юридически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента 
на закупуване на машината и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа 
модел, сериен номер, име подпис и печат на търговеца продал машината, подпис от страна на клиента, 
че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни 
карти са невалидни. Машините трябва да се използват само по предназначение и в съответствие с 
инструкцията за употреба. За да се гарантира безопасната работа е необходимо клиента да се запознае 
добре с инструкциите за употреба на машината, правилата за безопасност при работа с нея и конкретното 
и предназначение. 
Машината изисква периодично почистване и подходяща поддръжка.
Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на машината;
-  части и консумативи, които подлежат на износване, причинено от ползването като например: грес и 

масло, четки, водачи, опорни ролки, тампони, гумени маншони, задвижващи ремъци, спирачки, гъвкав 
вал с жило, лагери, семеринги, бутало с ударник на такери и др.;

-  допълнителни аксесоари и консумативи като: ръкохватки, струйник, кутии, свредла, дискове за рязане, 
секачи ножове, вериги, шкурки, ограничители, полир-шайби, патронници (захвати и държачи на 
режещият инструмент), макарата за корда и самата корда за косачки и др.;

- ръчен стартерен механизъм и запалителна свещ;
- настройка на режима на работа;
- стопяеми електрически предпазители и крушки;
- механични повреди на корпуса и всички външни елементи на изделието, включително декоративни;
- предпазители за очи, предпазители за режещи инструменти, гумирани плочи, закопчалки, линеали и 
др.;
- захранващ кабел и щепсел;
-  цялостните повреди на инструментите, причинени от природни бедствия, като пожари, наводнения, 

земетресения и др.; Отпадане на гаранцията.
Фирма “Евромастер И/Е” ООД не е отговорна за повреди причинени от трети лица, като „Електроснабдителни 
дружества”, повреди от външен характер, като токови удари, нестандартни захранващи напрежения и има 
правото да откаже гаранционно обслужване при:

- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на изделието с този попълнен на гаранционната карта;
- заличен или липсващ индетификационен етикет на машината;
- повреди възникнали при транспорт, неправилно съхранение и монтаж на машината;
- направен опит за неоторизирана сервизна намеса в неупълномощена сервизна база;
-  повреди, които са причинени в следствие на неправилна употреба (неспазване инструкцията за 

експлоатация) на машината от страна на клиента или трети лица;
-  повреди причинени в резултат на използването на машината в друга среда освен препоръчаната от 

производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашеност и др.);
- повреди, причинени от попадане на външни тела в машината;
- повреди, причинени в следствие на небрежно боравене с машината;
- повреди причинени от работа без въздушен филтър или силно замърсен такъв;
- при неправилно съотношение на бензин/двутактово масло, водещо до блокиране на двигателя
- повреда в следствие неправилно поставен или незаточен режещ инструмент;
-  повреда на редукторната кутия (предавката), причинена от недостатъчно добро смазване (с грес) на 

същата или механичен удар по задвижващата ос.
-  повреда на ротор или статор, изразяваща се в слепване между тях, следствие на стопяване на 

изолациите, причинено от продължително претоварване;



18

-  повреда на ротор или статор причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразяваща се в 
промяна на цвета на колектора или намотките;

-  натрупан нагар или запушен ауспух – резултат от предозиране на количеството масло в двутактовата 
смес.

- липса на масло за режещата верига или незаточена (изхабена) верига;
- запушена горивна система;
-  липсват защитни дискове, опорни плотове или други компоненти които са част от конструкцията на 

инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- захранващият кабел на инструмента е удължаван или подменян от клиента;
-  повредата е причинена от претоварване или липса на вентилация, недостатъчно или неправилно 

смазване на движещите се компоненти на изделието;
- износване или блокирани лагери поради претоварване, продължителна работа или прах;
- разбито лагерно гнездо от блокиран лагер или разбита втулка;
- разбито шпонково или резбово съединение;
- повреда в ел.ключ или електронно управление причинена от прах или счупване;
- повредена редукторна кутия (глава) причинено от застопоряващия механизъм;
-  поява на необичайна хлабина между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна 

работа или прах;
- затягане между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
-  повредено центробежно колело и спирачка (променен цвят) – дължи се на работа с блокирана спирачка;
- спуквания по корпуса, причинени от неправилен монтаж на свързващи тръби, фитинги и подобни;
-  липса на компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването 

на безопасната му и правилна експлоатация;
-  на всички водни помпи (без потопяемите) и хидрофори трябва да бъде монтиран възвратен 

клапан на входящия отвор. При хидрофорите периодично се проверява налягането на металния 
контейнер(налягането трябва да бъде в границите 1.5 – 2 bar).

-  ВНИМАНИЕ! Хидрофорите Raider с механичен пресостат не изключват автоматично при липса на вода!
-  повреда причинена от работа „на сухо“ без вода, която се изразява в деформация на уплътненията и 

компонентите на помпената част.
-  повреди причинени от замръзване и прекомерно прегряване;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза машини е в рамките на един месец.
Сервизите не носят отговорност за машини, не потърсени от собствениците им един месец след законния 
срок за ремонт!

Търговската гаранция за батерии и зарядни устройства, която “Евромастер Импорт-Експорт” ООД  дава за 
територията на Република България, е както следва:

- 18 месеца за батерията и зарядното устройство от сериите: Raider Industrial, Raider Pro;
-  12 месеца за батерията и зарядното устройство от сериите: Raider Power Tools, Raider Garden 

Tools;

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията покрива всички дефекти, 
възникнали при правилно ползване на батерията и зарядното устройство, съобразно инструкцията за 
употреба. “Евромастер Импорт-Експорт” ООД осигурява гаранция, приложима при изброените по-долу 
условия, чрез безплатно отстраняване на дефекти на продукта, за които в рамките на гаранционния срок 
може да се докаже, че се дължат на дефекти в материала или при производството. Търговската гаранция 
е валидна при предоставяне на гаранционната карта на машината, попълнена правилно в момента на 
закупуване на продукта и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа 
модел и сериен номер на акумулаторната машина, окомплектована с батерия и зарядно устройство, име, 
подпис и печат на търговеца продал комплекта акумулаторен електроинструмент, подпис от страна на 
клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката. 
Гаранцията не покрива: 

- износване на цветното покритие на батерията и зарядното устройство; 
-   повреди възникнали при транспорт, механични повреди /на корпуса и всички външни елементи на  

батерията и зарядното, включително декоративни/, при други външни въздействия и природни бедствия 
като пожари, наводнения, земетресения; 

-  дефекти от амортизация, нормално износване и изхабяване; Гаранцията за батерията и зарядното 
устройство отпада в случаите на: 

-  несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на комплекта акумулаторен електроинструмент с този 
попълнен на гаранционната карта; 

-  нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя върху батерията и зарядното 
устройство; 

-  всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба (неспазване инструкцията за 
експлоатация), изпускане, удар, заливане с течности, небрежно боравене, и в случаи, че всички клетки 
в батерията са изтощени под критичния минимум; 

-  зареждане с неоригинални зарядни устройства, захранващият кабел на зарядното устройство е 
удължаван или подменян от клиента, или други външни въздействия в противоречие с изискванията 
на производителя; 
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-  когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация от потребителя или промени от 

неупълномощени лица или фирми; 
-  при използване на батерията и зарядното устройство не по предназначение; 
-  повреди причинени в резултат на използването и съхранението на батерията и/или зарядното в друга 

среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, 
запрашеност и др.);

- при токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, други външни въздействия; 
- при работа с нестандартна захранваща мрежа и с други неподходящи или нестандартни устройства; 

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза батерии и зарядни устройства е в рамките на законния срок 
за ремонт- един месец, след който сервизите не носят отговорност в случай, че не са потърсени. 
Законовата гаранция е съгласно изискванията на ЗЗП. 

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската 
стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115. 

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има 
право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора 
за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката 
или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е 
непропорционален в сравнение с другия. 
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото 
използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, 
като се вземат предвид: 
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 
2. значимостта на несъответствието; 
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със 
значителни неудобства за него. 
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен 
да я приведе в съответствие с договора за продажба. 
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши 
в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. 
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде 
възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно 
чл. 114. 
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за 
потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, 
свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. 
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. 
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят 
не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от 
следните възможности: 
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 
2. намаляване на цената. 
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване 
цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с 
нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. 
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от 
потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на 
ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на 
несъответствие на стоката с договора за продажба. 
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на 
потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си 
по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. 
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската 
стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. 
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване 
на иск, различен от срока по ал. 1.
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