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Изобразени елементи:
1. Електродвигател.
2. Помпа.
3. Месингов накрайник с вграден 

възвратен клапан.
4. Филтър.
5. Пусково табло.
6. Светлинна индикация на работния 

режим.

7. Светлинна индикация на захранването.
8. Пусков прекъсвач.
9. Защита от претоварване.
10. Въже.
11. Волтметър.
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Оригинална инструкция за употреба

Уважаеми потребители,

 Поздравления за покупката на дълбочинна помпа от най-бързоразвиващата 
се марка за електрически, бензинови и пневматични машини - 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 отлична сервизна мрежа 
с 45 сервиза в цялата страна.

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

 В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната й 
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. 02 934 33 33, 934 10 10, 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-WP31

Номинално захранващо напрежение V~AC 230

Честота на променливия ток Hz 50

Мощност W 700

Максимален дебит L/min
L/h

65
3900

Максимален напор m 45

Максимална дълбочина на потапяне m 20

Максимална температура на водата ºC 40

Диаметър на изхода - присъединителна вътрешна резба “ inch 1¼

Външен диаметър на помпата mm (“ inch) 102 (4”)

Дължина на кабела m 22+1

Брой на турбините - 6

BG
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1. Указания за безопасност.
Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания 

може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Съхранявайте тези указания на 
сигурно място.

Използването на помпата в неподвижни води, градински езера и плавателни водоеми и 
тяхната околност е допустимо само ако се включва в електрически инсталации оборудвани 
с електрически прекъсвач Fi (прекъсвач за защитно изключване с дефектнотокова защита), 
а токът на утечка, при който се задейства ДТЗ трябва да е не повече от 30 mA, съгласно 
“Наредба 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии“. Не е 
подходящо използването на помпата в плувни басейни, плитки басейни и други води, в 
които по време на работата й може да има хора или животни. Използването на помпата по 
време на престой на хора или животни в опасната зона е недопустимо. 

Тази помпа не е предназначена за ползване от лица (включително деца) с ограничени 
физически, сензорни или умствени качества или от лица без знания и опит, освен ако са 
наблюдавани от отговарящо за безопасността лице или получават указания от такова лице, 
как да използват помпата. Децата трябва да се наблюдават, да не си играят с помпата.

Внимание!
Преди да пуснете помпата в експлоатация е необходима проверка от специалист, дали 

заземяването, зануляването и схемата за токова защита съответстват на предписанията за 
безопасност и функционират безупречно.

Електрическите щепселни съединения да се пазят от влага.
При опасност от наводняване, щепселните съединения да се поставят на безопасно място.
Помпата никога да не се използва за изпомпване на агресивни течности както и на 

абразивни материали.
Помпата да се пази от замръзване.
Помпата да се пази от работа на сухо.
Чрез съответни мерки да се пази от деца.
2. Употреба по предназначение
Закупената от Вас помпа е предназначена за изпомпване на чиста вода с максимална 

температура 40°С. Помпата не трябва да се използва за други течности, особено горива, 
почистващи препарати и други химически продукти! Помпата може да се използва само по 
предназначение. Всяко друго приложение, различно от това не е съгласно предписанията. 
За предизвиканите от това щети или наранявания от всякакъв вид отговаря ползвателят/
обслужващият, но не производителят.

3. Преди започване на работа.
3.1. Инсталация.
Инсталирането на помпата е или стационарно с твърд тръбопровод или стационарно с 

гъвкав тръбопровод.
Свържете напорния маркуч или тръба с подходящ накрайник към присъединителния 

накрайник (3).
Завържете закрепващото въже (10) на халката за окачване.
3.2. Свързване към мрежата
Закупената от Вас помпа е снабдена с безопасен щепсел. Помпата е предназначена за 

включване към защитен контакт 230V~50Hz. Уверете се, че контактът е достатъчно обезопасен 
(най-малко 6 А) и е напълно в изправност. Проверете мрежовия щепсел и контакт и така 
помпата е в готовност за работа.

Внимание!
Тази работа трябва да се извърши само от специалист електротехник, за да се предотвратят 

рискове.
4. Обслужване.
След като сте прочели внимателно тази инструкция за експлоатация и безопасност, 

можете да пуснете помпата в експлоатация, като обърнете внимание на следното:
Указание!
Пусковото табло трябва да се монтира извън кладенеца!
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1. Спуснете помпата за закрепващото въже в кладенеца или шахтата.
2. Внимавайте, помпата да е напълно потопена във водата.
3. Включете щепсела на комутаторната кутия в контакта.
4. Индикаторът за захранването (7) свети.
5. За пускане на помпата включете пусковия прекъсвач (8).
Индикаторът за работен режим свети.
Указание!
При претоварване на помпата защитата от претоварване (9) сработва.
След известно изчакване за охлаждане на помпата натиснете бутона на защитата за 

рестартиране.
5. Смяна на захранващия кабел
Захранващият кабел на този помпа не може да се сменя. При повреда на кабела, помпата 

трябва да се предаде на вторични суровини.
6. Почистване и поддържане.
Внимание!
Преди всяка работа по техническото обслужване изваждайте щепсела.
При необходимост от транспортиране помпата трябва да се почиства с чиста вода.
Развийте закрепващите болтове на мрежестия филтър (4) и почистете филтъра и зоната 

на засмукване.
Закрепете отново мрежестия филтър.
6.1. Поддръжка
Във вътрешността на помпата няма други части, които трябва да се поддържат.

7. Опазване на околната среда.
7.1. С оглед опазване на околната среда помпата и опаковката трябва да бъдат 

подложени на подходяща преработка за повторното използване на съдържащите се в тях 
ценни суровини.

Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци! Съгласно Директивата 
на Европейския съюз 2002/96/EC относно излезли от употреба електрически и електронни 
устройства и утвърждаването и като национален закон електроинструментите, 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 суровини.
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Original instructions’ manual

Dear Customer,

Congratulations on the purchase of machinery from the fastest growing brand of electric 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 02 934 33 33, 934 10 10, 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.

Technical Data

Parameter Unit value

Model - RD-WP31

Mains electricity V~AC 230

Frequency Hz 50

Power W 700

Max. flow L/min
L/h

65
3900

Max. head m 45

Immersion depth max. m 20

Water temperature max. ºC 40

Connection “ inch 1¼

Pump diameter mm (“ inch) 102 (4”)

Length of the power cable m 22+1

Number of impellers - 6

1. Motor
2. Pump
3. Pressure connector (1 1/2”) with integral return valve
4. Dirt screen
5. Switchbox
6. Operating indicator
7. Mains indicator
8. On/Off switch
9. Overload switch
10. Securing cable

EN
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1. General guidelines for safe operation.
Read all instructions carefully. Failure of the nature following instructions can cause electric shock, fire 

and / or severe injuries. Keep these instructions in a safe place.
Caution!
In stagnant water bodies, garden ponds, swimming ponds and their surrounding areas the unit may only 
be used with an earth-leakage circuit breaker with an actuating rated current of up to 30 mA (according to 
VDE 0100 Part 702 and 738).
The equipment is not designed for use in swimming pools and paddling pools of any kind or other bodies of 
water in which people or animals may be present during operation. It is prohibited to operate the equipment 
if a person or animal is in the danger area. Ask your electrician! This appliance is not intended for use by 
persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance 
by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance.
Important!
 Before you put the equipment into operation, arrange for a specialist to check that the 
- earthing
- protective multiple earthing
- residual-current operated circuit-breaker circuit comply with the safety regulations of the power supply 
company and work correctly.
 The electrical plug-in connections must be protected from wet conditions. If there is a risk of flooding, place 
the plug-in connections in an area which is safe from flooding. abrasive substances. Protect the equipment 
from frost. Protect the equipment from dry running. Take suitable measures to keep the equipment out of 
the reach of children.
2. Proper use.
The equipment you have purchased is designed to pump water with a maximum temperature of 40°C. 
This equipment must never be used for other liquids, especially engine fuels, cleaning agents and other 
chemically-based products! The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is 
deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage 
or injuries of any kind caused as a result of this. Please note that our equipment has not been designed 
for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in 
commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.
3. Before putting the equipment into operation
3.1 Installation
The equipment can be installed either:
 Stationary with rigid tubing or Stationary with a flexible hose line
 Connect the pressure hose or pipe to the pressure connector (3) using a suitable connector.
 Fasten the securing cable (10) to the suspension eyelet.
3.2 Mains connection.
The equipment you have purchased comes with an earthing-pin plug. The equipment is designed for 
connection to a socket outlet with earthing contact for 230V ~ 50Hz. Make sure that the socket-outlet is 
sufficiently fused (at least 6 A) and in good working order. Insert the power plug in the socket-outlet and 
the equipment is ready for operation.
Important!
To rule out danger, this work must be left strictly to a specialist electrician or Customer Service.
4. Operation.
You can put the equipment into operation after you have thoroughly read the installation and operating
instructions. Pay attention to the following points:
Please note
The switchbox (5) may only be installed outside the well.
1. Lower the pump into the well or shaft using the securing cable.
2. Ensure that the pump is completely submersed in the water.
3. Connect the mains plug on the switchbox to the socket.
4. The mains indicator (7) will be lit.
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5. Press the On/Off switch (8) to start the pump. The operating indicator (6) will be lit.
Please note If the pump suffers an overload the overload switch (9) will trip.
Push the switch in again after you have allowed the unit to cool.
5. Replacing the power cable
The power cable of this equipment cannot be replaced. If the power cable is damaged, the equipment 
must be scrapped.
6. Cleaning & maintenance.
Important!
 Unplug the power plug prior to any maintenance work. For mobile applications, the equipment should be 
cleaned with clear water after every usage.
 Undo the fastening screws on the dirt screen (4) and clean the dirt screen and intake section.
 Insert the dirt screen again.
6.1 Maintenance
There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7. Environmental protection.
7.1. The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.
Do not dispose of power tools into household waste!
According the European Directive 2002/96/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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DECLARATION OF CONFORMITY 

Deep well submersible pump RD-WP31
Euromaster Import Export Ltd., Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-41:2003/A1:2004/A2:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 61000-3-2:2006/A2:2009
EN 61000-3-3:2008

2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC
Place&Date of Issue:   
Sofia, Bulgaria     Brand Manager:  
January 24, 2015       Krasimir Petkov

(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) Declarłm prin aceasta cu rłspunderea 
deplinł cł produsul acesta este En conformitate cu 
urmłtoarele 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:



11

            

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Euromaster Import Export Ltd.
Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Product: Deep well submersible pump
Brand: RAIDER
Type Designation: RD-WP31

is designed and manufactured in conformity with following Directives: 
 2006/42/EC of the European Parliament and the Council dated 17-th May 2006 on
machinery;
 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the 
harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use 
within certain voltage limits;
 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

The product fulfils the essential requirements of the following standards:

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-41:2003/A1:2004/A2:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 61000-3-2:2006/A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Place&Date of Issue:   
Sofia, Bulgaria    Brand Manager:  
January 24, 2015      Krasimir Petkov
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ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

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

Продукт: Дълбочинна помпа
Запазена марка: RAIDER
Модел: RD-WP31

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви:

 2006/42/EО 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

и отговаря на изискванията на следните стандарти:

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-41:2003/A1:2004/A2:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 61000-3-2:2006/A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Място и дата на издаване:
София, България    Бранд мениджър:
24 януари 2015 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)



         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;
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-  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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