
 

 

 

 
 

 

Instrucțiuni de utilizare pentru pompă submersibilă centrifugală 

 

BK88102 
 
 

 
 

Felicitări pentru achiziționarea produsului marca BRECKNER. Înainte de a folosi 
acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul producătorului! 



 

 

 

Acest manual conține informații importante cu privire la siguranță, instalare, utilizare, întreținere, depozitare 
și depanare. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea găsi informații în viitor sau pentru alți 
utilizatori. Având în vedere dezvoltarea tehnologică constantă și adaptarea la cele mai noi standarde 
exigente ale UE, modificări tehnice și de design pot fi efectuate fără notificare prealabilă. Fotografiile sunt 
doar în scopuri ilustrative, și este posibil să nu corespundă exact produsului în sine. Nu se pot exercita 
pretenții legale asociate cu acest manual de utilizare. Pentru orice nelămurire, contactați importatorul sau 
distribuitorul 

 

SPECIFICAȚII 
 

Cod produs BK88102 
Putere 750 W 

Domeniu de utilizare Apă curată 

Debit maxim - L/oră 3400 
Diametru pompă 3” 

Înălțime maximă de refulare 72 m 
Lungime cablu 20 m 

Specificațiile pot suferi modificări fără o notificare în prealabil 

 
 

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 
 

 Produsul dvs. trebuie folosit cu atenție. În acest sens, au fost amplasate etichete pe produs, 

pentru a vă reaminti în imagini principalele precauții ce trebuie luate în timpul utilizării. 
Semnificația lor este explicată mai jos. 

 Aceste etichete sunt considerate o parte a produsului și nu pot fi îndepărtate sub nicio formă de 
pe produs. 

ATENȚIE: Păstrați simbolurile de siguranță clare și vizibile pe produs. Înlocuiți simbolurile dacă 
lipsesc sau sunt ilizibile. 

 Înțelegerea corespunzătoare a acestor simboluri vă va permite să folosiți produsul mai bine si 
mai sigur. Vă rugăm să le citiți și să le rețineți semnificația. 

 

Următoarele simboluri de avertizare vă reamintesc de măsurile de precauție pe care trebuie sa le 
luați când folosiți produsul. 

 

 

Citiți manualul de instrucțiuni 

 
Atenție! Tensiune periculoasă! 

 

 

Înainte de a seta și curăța produsul, în situația în care cablul este încâlcit sau deteriorat, opriți 
motorul și deconectați produsul de la priză. 

 

 
Tensiune 

 

 
Putere motor 

 

 

Greutate 



 

 

 

 

 

 

Nu debarasați produsele electrice împreună cu resturile menajere. 

 

 
Produsul este în conformitate cu standardele UE în vigoare. 

 
 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a 
putea găsi unele informații în viitor sau pentru alți utilizatori. Vă rugăm să vă familiarizați cu următoarele 
informații, pentru a preveni deteriorarea produsului dvs. și accidentarea utilizatorului, pagube materiale, 
sau moarte. 

 

ATENȚIE! Acest produs nu a fost conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care 
acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea produsului de către o persoană 
responsabilă pentru siguranța lor. 

 
 
 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 

ATENȚIE! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE! Citiți toate instrucțiunile înainte de 
utilizare. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de siguranță. 

 
NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR ȘI A MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ POATE AVEA CA REZULTAT 
DETERIORAREA PRODUSULUI SAU ACCIDENTĂRI SERIOASE, CHIAR FATALE. 

 

Dacă observați deteriorări din timpul transportului sau despachetării, anunțați-vă imediat furnizorul. NU 
UTILIZAȚI PRODUSUL. 

 

O utilizare necorespunzătoare nu este acoperită de garanție iar producătorul nu își asumă răspunderea. 
Modificările neautorizate aduse produsului exclude orice răspundere din partea producătorului pentru 
daunele care rezultă din acestea. 

 

Nu suprasolicitați produsul! A se utiliza doar la puterea la care a fost conceput. 
 

Vă rugăm să rețineți că produsul nostru nu a fost proiectat pentru utilizarea în aplicații comerciale sau 
industriale. Garanția va fi anulată dacă produsul este utilizat în aplicații comerciale sau industriale, afaceri 
sau în scopuri asemănătoare. 

 

Atunci când este necesar, respectați reglementările și legile aplicabile pentru a preveni orice accident în 
timpul utilizării. 

 
Utilizatorul este responsabil pentru daunele cauzate terților și proprietății acestora. 



 

 

 

INSTRUIREA 
 

Utilizatorii trebuie să fie bine instruiți când utilizează, ajustează și utilizează produsul, inclusiv să cunoască 
operațiunile interzise. 

 
• Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze 

produsul. Unele reglementări oferi restricții cu privire la vârsta utilizatorului. 
• Acest produs nu a fost conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, 

senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care 
acestea au fost supraveghere sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea produsului de către o 
persoană responsabilă pentru siguranța lor. 

 

 
AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ GENERALE 

 
ATENȚIE! Citiți toate avertizările de siguranță și instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate avea ca 
rezultat producerea unui șoc electric, incendiu și/sau leziuni grave. 

 
Păstrați toate avertizările și instrucțiunile de siguranță pentru a le consulta ulterior. Asigurați-vă 
întotdeauna că includeți acest manual în pachet atunci când vindeți, împrumutați sau transferați în vreun fel 
proprietatea acestui produs. 

 

 

MĂSURI DE PREVENIRE 
 

• Utilizatorul trebuie să respecte regulile în vigoare de prevenire a accidentelor în țara unde este folosită 
pompa. Indicațiile oferite în acest manual trebuie respectate cu strictețe. 

• În timpul operațiunilor de reparare sau de întreținere, scoateți ștecherul din priză, pentru a va preveni 
pornirea accidentală, ce poate cauza vătămarea persoanelor/bunurilor; 

• Toate operațiunile de întreținere, instalare sau demontare a pompei efectuate sub tensiune pot cauza 
accidente grave sau chiar mortale; 

• În timpul operațiunilor de pornire, evitați deplasarea sau mișcarea pompei; 
• Înainte de utilizare, verificați întotdeauna cablul de alimentare și toate celelalte componente electrice 

dacă sunt în bună stare de funcționare; 
• Nu porniți niciodată pompa (introducând ștecherul în priză și/sau acționând comutatorul) desculți, cu 

picioarele în apă sau cu mâinile ude; 
• Utilizatorul nu trebuie să efectueze operațiuni din proprie inițiativă sau să utilizeze pompa în alte 

scopuri decât cele pentru care a fost concepută; 
• Pompa trebuie alimentată printr-o protecție diferențială de 0.03A, pentru a proteja utilizatorii de 

pericolul de electrocutare. 
 

 
REGULI DE SIGURANȚĂ 

 
Pompele submersibile sunt proiectate în așa fel încât toate componentele în mișcare sunt inaccesibile. 

 

Producătorul și importatorul nu își asumă responsabilitatea în eventualitatea producerii de daune din 
cauza distrugerii învelișului exterior. 

 
Pompa trebuie introdusă în puț și să funcționeze scufundată complet în apă. 



 

 

 

Fiecare conductor sau componentă sub tensiune este izolată electric prin legare la masă deci piesele 
conductoare de electricitate accesibile nu pot deveni periculoase în eventualitatea căderii izolației principale. 

 
 

PROTECȚIA PERSOANELOR ȘI PRIMUL AJUTOR 
 

• Lucrați doar în acele locuri de unde puteți suna rapid la o ambulanță! 
 

Notă – vă recomandăm să aveți la dvs: 
 

• Un extinctor corespunzător (spumă, zăpadă, pudră, halotron). 
• Trusă de prim ajutor complet echipată, la îndemâna utilizatorului sau a persoanei care îl însoțește. 
• Telefon mobil sau un alt produs pentru apelarea rapidă a unui serviciu de urgență 
• O persoană însoțitoare familiarizată cu principiile de prim ajutor. 

 
Persoana care vă însoțește trebuie să păstreze distanța de siguranță față de zona de lucru, dar trebuie să 
vă poată vedea în orice moment. 

 
• În caz de leziuni, procedați întotdeauna în conformitate cu principiile de prin ajutor. 
• Dacă cineva se taie, acoperiți rana cu un bandaj curat (din pânză) și apăsați ferm pentru a opri 

sângerarea. 
• Dacă se produce un șoc electric, trebuie să vă puneți accent pe siguranță mai mult ca oricând și să 

eliminarea oricărui risc. Persoana afectată rămâne de obicei în contact cu echipamentul electric (sursa 
leziunii) din cauza spasmelor musculare de la șocul electric. Procesul traumatic continuă în acest caz. 
De aceea, este necesar ca mai întâi SĂ OPRIȚI PRODUSUL prin orice mijloc. Apoi, SUNAȚI LA 
AMBULANȚĂ sau alt serviciu profesional, apoi aplicați PRIMUL AJUTOR! Asigurați-vă că sunt libere 
căile respiratorii, verificați respirația, verificați pulsul, puneți persoana afectată pe spate în poziție 
dreaptă, îndoiți-i genunchiul și deschideți-i mandibula. Dacă este necesar, începeți să-i faceți respirație 
artificială și masaj la inimă. 

 
În situația unui incendiu: 

 

• Dacă motorul ia foc sau iese fum de la acesta, opriți produsul și distanțați-vă undeva unde să fiți în 
siguranță. 

• Pentru a opri incendiul, utilizați un extinctor corespunzător (zăpadă, pudră, halotron). 
• NU VĂ PANICAȚI. O reacție de panică poate cauza mai multe daune. 

 

 

RISCURI REZIDUALE 
 

Chiar dacă produsul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile, este imposibil de eliminat toate 
riscurile asociate cu funcționarea sa. Următoarele riscuri pot să apară, riscuri rezultate din construcția 
sa: 

 
• Pericol electric cauzat de contactul cu piese sub tensiune înaltă (contact direct) sau cu piese de 

schimb, care au fost sub o înaltă tensiune din cauza unor defecțiuni ale dispozitivului (contact 
indirect). 

• Pericol de căldură, rezultând în ardere sau opărire și alte leziuni cauzate de un posibil contact cu 
obiecte fierbinți sau alte materiale, inclusiv surse de căldură. 

• Pericole cauzate de pornirea neașteptată, depășirea neașteptată a turațiilor motorului, cauzate de un 
defect/defecțiune a sistemului de control, legate de defecte ale mânerului și plasarea conducătorilor. 



 

 

 

• Pericole cauzate de imposibilitatea de a opri produsul în cele mai bune condiții, legate de soliditatea 
mânerului și plasarea dispozitivului de închidere a motorului. 

• Pericole cauzate de un defect de sistemului de control al produsului, legate de soliditatea mânerului, 
plasarea conducătorilor și de marcare. 

 
 

DESPACHETAREA 
 

• Scoateți cu atenție produsul din cutie. 
• Inspectați cu atenție toate piesele. În cazul în care există vreo piesă deteriorată sau lipsă, contactați 

distribuitorul sau un centru de service autorizat. 
• Nu debarasați materialele de ambalare până când nu ați analizat cu atenție dacă nu a rămas în ele o 

piesă a produsului. 
• Componentele ambalajului (pungi de plastic, agrafe, etc) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor; ar 

putea crea unele pericole. 
• Debarasarea ambalajelor trebuie făcută în conformitate cu reglementările în vigoare în țara în care 

produsul a fost instalat. 
• Asigurați-vă că pungile și recipientele din material plastic sunt lăsate undeva la întâmplare, întrucât 

poluează. 
• Dacă aveți vreo nelămurire, nu folosiți produsul, până când nu a fost verificat de către un centru de 

service autorizat. 
 

 Accesoriile standard pot suferi modificări fără o înștiințare în prealabil. 

 Acest produs nu necesită asamblare. 
 Dacă observați deteriorări de transport în timp ce despachetați, anunțați imediat furnizorul 

dumneavoastră. Nu folosiți produsul! Vă recomandăm să păstrați pachetul pentru o utilizare 
ulterioară. Materialele de ambalare trebuie să fie apoi reciclate sau debarasate în conformitate cu 
legislația în vigoare. Sortați diferite părți ale ambalajului în funcție de material și predați-l la centrele 
de colectare adecvate. Pentru informații suplimentare, contactați administrația locală. 

 
 

INDICAȚII / CONTRAINDICAȚII DE UTILIZARE 
 

ATENŢIE: Nerespectarea parametrilor de funcționare constituie o utilizare necorespunzătoare, care pune în 
pericol siguranța persoanelor și absolvă producătorul și distribuitorul de răspundere în cazul producerii de 
accidente, daune materiale sau deteriorarea pompei, ducând totodată la pierderea garanției. 

 
 

INDICAŢII DE UTILIZARE 
 

Pompele submersibile de 3” pot fi folosite pentru ridicarea și distribuirea apei curate în instalații casnice (în 
sistem hidrofor) și sisteme mici de irigații. Folosiți pompa respectând caracteristicile tehnice. 



 

 

 

CONTRAINDICAŢII ÎN UTILIZARE 
 

Pompele submersibile centrifugale de 3” nu pot fi folosite pentru a transfera apă murdară ce conține corpuri 
în suspensie (de exemplu nisip), apă cu acizi sau substanțe corozive, apă de mare, lichide inflamabile și în 
general periculoase. Acestea nu trebuie niciodată lăsate să funcționeze fără apă. 

 
Nu utilizați pompa pentru golirea bazinelor în care se află oameni deoarece exista pericolul de electrocutare. 

 

Deteriorările din cauza unei utilizări necorespunzătoare a pompei (transferul de apă murdară, apă cu nisip, 
substanțe corozive, etc.) nu sunt acoperite de garanția producătorului. 

 

 

MANIPULARE ȘI TRANSPORT 
 

DEZASAMBLARE 
 

Verificați dacă ambalajul nu prezintă rupturi sau urme de lovituri puternice. Dacă acestea sunt evidente, 
semnalați-le imediat persoanei care face livrarea. După scoaterea pompei din ambalaj, verificați dacă 
aceasta nu a suferit deteriorări în timpul transportului. Dacă prezintă deteriorări, informați distribuitorul în 
termen de 2 zile de la livrare. Verificați apoi corespondența dintre caracteristicile de pe plăcuța pompei și 
cele pe care le-ați solicitat în comanda dumneavoastră. 

 

 
MANIPULARE ȘI DEZINSTALARE 

 
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza defectarea pompei sau daune considerabile. Nu ridicați 
și/sau nu trageți de cablul de alimentare. 

 
Pentru a manipula sau dezinstala pompa trebuie: 

 

- să scoateți din priză cablul de alimentare sau să setați comutatorul în poziția “ÎNCHIS“; 
- să ridicați pompa utilizând o sfoară de siguranță fixată în prealabil și trecută prin orificii. 

 

Pe măsură ce țeava de refulare iese din puț, desfaceți colierele ce fixează cablul electric și demontați 
segmentele de țeavă ce compune refularea (sau rulați-le dacă sunt din furtun flexibil). Dacă pompa este 
concepută pentru o poziție fixă; înainte de a o deplasa efectuați aceleași operațiuni. Oricum, înainte de a o 
ridica, destrângeți șuruburile care fixează pompa pe suprafața de utilizare. 

 

 
TRANSPORT 

 
Pompa este împachetată într-o cutie de carton pentru transport, astfel încât volumul și dimensiunile nu sunt 
exagerate, transportul nereprezentând o problemă. 



 

 

 

INSTALAREA 
 

ATENŢIE! Pentru a ridica sau coborî pompa, folosiți o sfoară fixată de orificiile special concepute. Nu 
utilizați niciodată cablul electric pentru aceste operațiuni. 

 
Pompele submersibile necesită o instalare corectă pentru ca eficiența și performanțele să le fie asigurate 
în timp. 

 

ATENȚIE! Înainte de instalare, asigurați-vă că nu există prea multe impurități mecanice în apa pe care 
doriți să o transferați. Un conținut de impurități mai mare poate distruge pompa, prin uzarea excesivă a 
elementelor aflate într-o mișcare relativă, într-un timp foarte scurt. Această situație este cauzată de 
nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și, drept urmare, nu este acoperită de garanția producătorului: 

 
- folosind un instrument verificați dacă motorul nu este conectat la masă; 

 

Când conectați un prelungitor, acordați atenție următoarelor aspecte: 
 

- selectarea cablului; 
- realizarea corectă a conexiunii; 
- calitatea și integritatea cablului – prelungitorul; 
- la sfârșitul operațiunii, verificați conexiunea și izolația să fie realizate corespunzător (verificați izolația 

de la fază la pământ). Apoi, cu un detector de pierderi, verificați conexiunile electrice; 
- pe măsură ce coborâți pompa în puț (folosind o funie), extindeți țeava modulară de refulare 

intercalând supape anti retur când este cazul (diametrul conductei sau furtunului folosit pe traseul 
de refulare trebuie să fie același cu diametrul orificiului de refulare al pompei). Cablul de alimentare 
trebuie fixat pe țeavă cu ajutorul unor coliere. 

- pompa nu este prevăzută cu supapă anti retur. Supapa anti retur trebuie montată pe țeavă la o 
distanță de 1 metru de orificiul de refulare al pompei. În plus, este indicat să fie montate supape anti 
retur și pe țeava de refulare (din 10 în 10 metri). Prezența acestor supape permite evitarea 
producerii de defecțiuni din cauza presiunii coloanei de apă reducând șocurile hidraulice care apar 
imediat după pornire sau oprire. 

 
Odată ce pompa a fost coborâtă în puț, asigurați-vă că nu atinge fundul, că este întotdeauna scufundată la 1 
metru sub apă și la cel puțin 1 metru deasupra fundului puțului. Asigurați-vă că este întotdeauna imersată 
chiar și după o funcționare prelungită iar dacă este necesar coborâți-o sau instalați o protecție cu sondă de 
nivel minim pentru a evita funcționarea fără apă. 

 

 
ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA 

 
Pompa nu are accesorii separate, deci nu este necesară nici o asamblare. Dacă trebuie demontată (datorită 
unor defecțiuni sau din alte motive), adresați-vă distribuitorului sau unui service autorizat. Nerespectarea 
acestor instrucțiuni duce la pierderea garanției. 

 
Motorul pompei este în baie de ulei. Scurgerea uleiului din pompă nu este posibilă decât în cazul găuririi 
corpului pompei sau lovirii voluntare care cauzează dezmembrarea acesteia. Astfel, nu există riscul scurgerii 
uleiului în mediul ambiant (apa din fântână). 



 

 

 

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE 
 

CONEXIUNILE ELECTRICE 
 

ATENŢIE: pentru racordarea la sursa de tensiune, pompa este dotată cu cablu electric ce respectă 
standardele IEC. Când îl conectați, țineți cont de puterea instalată, tensiunea de alimentare și numărul de 
faze. 

 

Circuitul trebuie să aibă o împământare eficientă conform cu standardele țării unde se utilizează pompa - 
responsabilitatea îi revine instalatorului. 

 
Pompa trebuie alimentată prin intermediul unui tablou electric cu întrerupător, siguranțe și protecție 
diferențială la 0.03 A. Dimensionarea siguranțelor se va face funcție de curentul absorbit de pompa. 
Conexiunile electrice trebuie făcute de către o persoană autorizată. 

 

 
SCHIMA ELECTRICĂ 

 



 

 

 

PORNIRE ȘI UTILIZARE 
 

Introduceți ștecherul în priză sau acționați întrerupătorul: pompa începe să funcționeze. Când pompa a 
aspirat apă până la nivelul minim, întrerupeți alimentarea cu energie electrică. 

 

 

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII 
 

ATENŢIE: Înainte de a începe orice operațiune de întreținere, deconectați ștecherul și/sau dezactivați 
întrerupătorul. Pompa trebuie demontată numai de o persoană calificată. Nerespectarea acestor instrucțiuni 
conduce la pierderea garanției. Această condiție se aplică în mod egal pentru intervențiile de reparații și/sau 
reamplasare. 

 
Pompa a fost concepută pentru a fi utilizată în apă limpede și curată, cu variațiile tensiunii de alimentare de 
± 5% față de valoarea nominală. În aceste condiții pompa nu necesită o întreținere specială. Este 
recomandabil să o verificați din timp din timp, pentru a vă asigura că debitul, presiunea și curentul absorbit 
se încadrează în limitele admise. Scăderea presiunii indică uzura părții hidraulice a pompei. Absorbția de 
curent peste limita admisă indică existența unor frecări anormale în motor și în pompă. 

 

Verificați starea cablului de alimentare. Dacă prezintă deteriorări, contactați cel mai apropiat distribuitor 
sau service pentru a-l înlocui. 

 
DEPANARE 

 
Pompa nu funcționează (motorul nu se oprește) 

CAUZĂ REMEDIU 

Lipsă tensiune Verificați întrerupătorul 

Priză nebranșată Verificați conexiunea la curent 

Protecție termică activată Așteptați să se recupleze protecția termică 

Siguranțe arse Înlocuiți-le cu altele de același tip 

Motor sau condensator defect Contactați cel mai apropiat service 

Pompa nu funcționează (motorul se rotește) 

Clapeta anti retur blocată Curățați supapa și verificați modul de funcționare 

Nivelul de apă este prea mic Opriți pompa și verificați dacă mai poate fi coborâtă 

Pompa funcționează la presiune redusă 

Nivelul apei este prea mic Opriți pompa și verificați dacă mai poate fi coborâtă 

Sens se rotație greșit Verificați sensul de rotație 

Tensiunea de alimentare indicată pe plăcuța de 
identificare 

Alimentați pompa cu tensiunea corespunzătoare 

Conducte de evacuare murdare Curățați-le 
Clapeta anti retur blocată Curățați supapa și verificați modul de funcționare 

Pompa se oprește după o funcționare scurtă (intervine protecția termică) 

Temperatura lichidului este prea mare Temperatura depășește limitele tehnice ale pompei 
Defect intern Contactați cel mai apropiat service 

Pompa absoarbe prea mult curent 

Pompa este plină cu nisip Desfaceți pompa și curățați-o în interior 

Popa uzată, cu frecări mecanice excesive Contactați cel mai apropiat service 



 

 

 

ATENŢIE: pentru a evita blocarea turbinei, pompa trebuie imersată complet în apă. Dacă pompa a fost 
păstrată la loc uscat pentru o lungă perioadă de timp, turbina se poate bloca. Pentru a o debloca, vă 
sugerăm să contactați cel mai apropiat service autorizat. 

 
 

SCHEMA DE INSTALARE 
 

Atenție! Pentru a evita blocarea turbinei, scufundați pompa complet în apă. Dacă pompa a fost depozitată 
într-un loc uscat pentru o lungă perioadă de timp, turbina se poate bloca. Pentru a o debloca, vă sugerăm 
să contactați cel mai apropiat service autorizat.! 

 
 

SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB 
 

• Asigurați-vă că produsul este reparat de un personal de reparații calificat, utilizând numai piese de 

schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței produsului. 
• Dacă aveți nevoie de sfaturi tehnice, reparații, piese de schimb originale, contactați cel mai apropiat 

service autorizat BRECKNER. Pentru informații cu privire la locații de service, accesați www.nordex.ro 
• Atunci când comandați piese de schimb, vă rugăm să menționați numărul produsului; acesta poate fi 

găsit la www.nordex.ro 

 

DEBARASAREA 
 

• Debarasați produsul, accesoriile și ambalajul în conformitate cu cerințele de protecție a mediului la 
centru de reciclare colector. 

• Acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Protejați mediul și debarasați acest produs la punctele 
de colectare desemnate, unde vor fi primite gratuit. Pentru mai multe informații vă rugăm să 
contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. Depozitarea necorespunzătoare 
poate fi pedepsită în conformitate cu reglementările naționale. 

 
 

GARANȚIA PRODUSULUI 
 

• Pentru acest produs, oferim o garanție legală pentru defecte timp de 3 ani de la livrare. 

• Pentru uz industrial, comercial și altele decât utilizarea în regim personal, se aplică o garanție a calității 
de 12 luni de la livrare. 

• Toate produsele sunt proiectate pentru uz casnic, dacă nu există o altă informație în manualul de 
instrucțiuni sau descrierea de funcționare. Atunci când se utilizează în caz contrar sau în contradicție 
cu manualul de instrucțiuni, cererea nu este recunoscuta ca fiind legitima. 

• Alegerea unui produs necorespunzător și faptul că produsul nu îndeplinește cerințele dumneavoastră, 
nu poate fi un motiv pentru plângere. 

• Cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului să verifice funcționalitatea produsului și să se 
familiarizeze cu funcționarea sa. 

• O condiție prealabilă primirii cererilor de garanție este că orientările pentru funcționare, service, 
curățenie, depozitare și întreținere au fost urmate. 

• Deteriorările cauzate de uzura fizică și rupere, supraîncărcare, utilizarea incorectă sau intervenții în 
afara unui service autorizat în perioada de garanție, sunt excluse de la garanție. 

http://www.nordex.ro/
http://www.nordex.ro/


 

 

 

• Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea obișnuită și componente denumite consumabile 
comune (de exemplu: tarifele de service, filtre, lame, cureaua trapezoidală și curelele dințate, lanțuri, 
piese de carbon, garnituri, bujii). 

• Pentru piesele vândute la un preț mai mic, garanția nu acoperă defectele pentru care a fost negociat 
prețul mai mic. 

• Daunele cauzate de defecte ale materialelor sau de o eroare a producătorului vor fi remediate gratuit 
printr-o livrare - înlocuire sau reparație. Se consideră că produsul revine în centrul nostru de service în 
întregime și cu dovada cumpărării. 

• Instrumentele de curățare, întreținere, inspecție și de aliniere nu fac parte din actul de garanție și sunt 
servicii plătite. 

• Reparațiile care nu fac obiectul garanției, se pot face în centrul nostru de service, contra cost. Centrul 
nostru de service va fi bucuros să vă elaboreze un buget al costurilor. 

• Vom lua în considerare numai dispozitivele care au fost livrate curate, complete, cu condiția ca 
acestea să fie ambalate corespunzător și să se facă plata. Produsele trimise ca bunuri neplătite, ca 
bunuri voluminoase, cu transport special, nu vor fi acceptate. 

• În caz de cerere de garanție justificată, vă rugăm să contactați centrul nostru de service. Acolo veți 
primi informații suplimentare cu privire la prelucrarea cererilor. 

• Informații despre locațiile de service se găsesc la www.nordex.ro 
• Vă debarasăm gratuit vechile dumneavoastră produse electrice. 

 

 

CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI 
 

Numele produsului * 

 

Model * 

 

Data cumpărării * 

 

Nr. de serie al produsului * 

 

Cumpărător (nume, numele companiei), adresă * 

 

Confirm că am primit produsul complet funcțional împreună cu instrucțiuni și dovada de cumpărare 
de la un dealer oficial autorizat BRECKNER și accept termenii acestei garanții. 

* A se completa de către vânzător 

Semnătura cumpărătorului/ Ștampila și semnătura/ 

  

 

http://www.nordex.ro/

