
 

 

 

 

 
 
 

Instrucțiuni de utilizare pentru pompă submersibilă de adâncime 

 

BK88103 / PSA 3-63 
BK88104 / PSA 3-93 
BK88105 / PSA 3-100 

 

 

 

 

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 / Model BK88103 / PSA 3-63 BK88104 / PSA 3-93 BK88105 / PSA 3-110 

Tensiunea nominală 220 - 240 V 

Frecvența nominală 50 Hz 
Putere 370 W 750 W 1100 W 

Domeniu de utilizare Apă curată 
Debit maxim – L/oră 1690 1550 2700 

Diametru pompă 3” 3” 3” 

Înălțime maximă de 
refulare 

63 m 92 m 110 m 

Condiții de utilizare +5oC - + 35oC 

Specificațiile pot suferi modificări fără o înștiințare 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. 

 

 
Temperatura maximă a apei. 



 

 

 

 

 

Nivelul de protecție 

 

 
Adâncimea maximă de lucru. 

 

 
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. 

 
 

CONDIȚII DE UTILIZAREA SPECIFICE 
 

Acest produs este aprobat exclusiv pentru a fi utilizat: 
 

- în conformitate cu descrierea și instrucțiunile de siguranță specificate în acest manual de utilizare 



 

 

 

- Acest produs este conceput pentru golirea de apă curată de la sursă, fântâni și alte rezervoare; 
pentru utilizarea cu dispozitive și sisteme de irigare Produsul nu trebuie utilizat pentru transportarea 
apei menajere sau apă potabilă. Acest produs nu a fost testat pentru a îndeplini cerințele de igienă 
pentru produsele care intră în contact cu un anumit tip de apă. 

 
Orice altă utilizare nu este conform scopului prevăzut. 
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. 

 

 
SIGURANȚA ELECTRICĂ 

 
 Evitați contactul corporal cu suprafețe cu împământare cum ar fi țevi, radiatoare, plite și frigidere. 

Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul dumneavoastră este în contact cu solul. 



 

 

 

 Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea 
sau scoaterea din priză a produsului electric. Feriți cablul de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți 
mobile. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul de electrocutare. 

 Nu conectați un cablu deteriorat și nu atingeți cablul deteriorat înainte de a-l deconecta de la rețea. 
În caz contrar, se poate produce un șoc electric. Dacă sursa este deteriorată, înlocuiți-o într-un 
centru de service autorizat, pentru a preveni orice situație periculoasă. 

 Nu utilizați produsul într-un loc unde există pericolul de incendiu sau explozie. 

 Verificați cu regularitate cablul de alimentare, dacă există semne de deteriorare sau îmbătrânire. 
 Dacă este deteriorat cablul, acesta trebuie schimbat într-un service acreditat, pentru a preveni orice 

pericol. 

 Evitați pornirea accidentală. Când transportați produsul, deconectați-l întotdeauna de la priză. Când 
conectați ștecherul la priză, asigurați-vă că produsul este oprit de la întrerupător. 

 Verificați piesele deteriorate. Înainte de următoarea utilizare, inspectați capacele de protecție 
deteriorate și alte piese pentru a stabili dacă piesele pot continua să-și îndeplinească sarcinile. 
Verificați ajustarea pieselor mobile și mobilitatea lor, concentrați-vă pe fisuri și piese rupte, îmbinări 
și alte circumstanțe care le-ar putea afecta îndeplinirea sarcinilor. Capacul de protecție sau alte piese 
care sunt deteriorate, trebuie reparate sau înlocuite de un service autorizat. Un întrerupător defect 
trebuie înlocuit într-un service autorizat. 

 Nu folosiți produsul dacă nu puteți porni/opri întrerupătorul. 
 Opriți produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare (scoțând ștecherul din priză) în următoarele 

situații: 

- În timpul pauzelor și dacă produsul nu este utilizat 
- Înainte de orice operațiune la produs (curățare, întreținere) 
- Dacă este deteriorat sau încâlcit cablul 
- Dacă produsul este blocat 
- Dacă doriți să ridicați și să mutați produsul 
- După ciocnirea cu obiecte străine sau dacă sunt prezente zgomote neobișnuite sau vibrații (verificați 

produsul înainte de a-l porni și utiliza). 
 

• Dacă este inevitabilă utilizarea produsului într-o locație umedă, utilizați un dispozitiv de curent 
rezidual (RCD). Utilizarea unui astfel de dispozitiv, va reduce riscul producerii unui șoc electric. 

 

 

SERVICE 
 

• Produsul dvs. trebuie deservit doar de o persoană calificată, utilizând doar piese de schimb originale. 
În acest fel, veți menține siguranța produsului. 

 

 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE 

 
• Utilizatorul trebuie să citească manualul de utilizare înainte de a folosi produsul. 
• Nu utilizați niciodată produsul cu un dispozitiv de protecție deteriorat sau lipsă. 
• Nu este necesară nici o calificare cu excepția parcurgerii detaliate a instrucțiunilor acestui produs. 
• Nu trebuie utilizate prelungitoare. 
• Post-echiparea sau schimbările neautorizate la produs, precum și utilizarea de piese 

necorespunzătoare, sunt interzise. 
• Simbolurile de pe produsul dvs. nu trebuie îndepărtate sau acoperite. Informațiile cu privire la produs 

care nu pot fi citite, trebuie înlocuite imediat. 



 

 

 

• Nu faceți nici o ajustare sau schimbare neautorizată la acest produs. Utilizați doar piese originale și 
aprobate de producător. 

• Nu dați jos etichetele. Etichetele trebuie să poată fi citite și să fie amplasate în același loc, pe întreaga 
durată a produsului. Dacă acesta nu sunt lizibile, înlocuiți-le cu altele noi. 

 
ATENȚIE! Temperatura maximă a lichidului care urmează să fie pompat în funcționare continuă nu trebuie 
să depășească 35°C. 

 

ATENȚIE! Aceasta pompă nu trebuie să fie utilizată pentru a pompa lichide inflamabile, gazoase sau 
explozive. De asemenea, trebuie evitată pomparea apei excesiv de acidă sau alcalină sau alte fluide 
agresive (acizi, baze, infiltrații din siloz etc) și substanțe abrazive (nisip). 

 

ATENȚIE! Nu lăsați niciodată pompa se usuce și nu utilizați cu un flux complet închis. Garanția 
producătorului este anulată în cazul în care pompa este deteriorată din cauză că este lăsată să funcționeze 
pe uscat și fără debit. 

 
 

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 poziția utilizatorilor. 

• 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. 

 
 

CERINȚE ELECTRICE 
 

• Nu utilizați niciodată produsul fără o conectare la o priză cu împământare cu o tensiune de 
230V/50Hz și protecție pentru siguranțe. 

• Conectați produsul numai la o priză cu protecție pentru a preveni curentul de dispersie (comutator 
FI), cu un curent nominal de maximum 30 mA. 

 
ATENȚIE! Nu atingeți cablul deteriorat și scoateți imediat ștecherul atunci când cablul este deteriorat în 
timpul funcționării. Cablurile deteriorate sporesc riscul unui șoc electric. În cazul în care sursa de 
alimentare este deteriorată, trebuie să fie imediat înlocuită cu un cablu fără defect, pentru a evita 
situațiile periculoase. 

 

Notă: Dacă aveți vreo nelămurire, verificați cu furnizorul local de electricitate sau cu un electrician dacă 
doriți să vă asigurați că rețeaua locuinței dvs. îndeplinește aceste cerințe. 

 

 

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. 



 

 

 

CONȚINUTUL PACHETULUI 
 

-    Pompă cu cablu de alimentare, inclusiv întrerupător și manual de instrucțiuni 
 

 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. 

 
 

INSTALAREA POMPEI 
 

ATENȚIE! Instalarea permanentă a produsului trebuie realizată de o persoană cu o calificare în domeniul 
electric. 

 
ATENȚIE! Este interzisă suspendarea pompei de furtun sau de cablul de alimentare! 

 

 Pompa este concepută pentru a fi utilizată în poziție verticală. 

 Fundul fântânii trebuie să fie curat și fără sedimente și reziduuri. 
 

Recomandări: Pentru utilizări ocazionale conectați un furtun moale; pentru instalări permanente o țeavă 
rigidă cu o supapă de închidere. Furtunul sau țeava trebuie să reziste la presiunea pompei! 

 

 Treceți cablul prin bucle, de pe partea de sus a pompei; utilizați un cablu rezistent, de lungimea 
potrivită. Acesta trebuie să fie rezistent la razele UV și apă. 

 Conectați țeava de descărcare la orificiul de evacuare, din partea de sus. 

 Cablul și țeava de descărcare sunt necesare să strângeți fiecare 50 – 70 cm de cablu. 
 Coborâți pompa în fântână și fixați-o bine pentru a nu atinge pereții sau partea de jos a fântânii în 

timpul utilizării. Din partea de jos a fântânii trebuie să fie o distanță de cel puțin 1 metru. 

 Preveniți rotirea pompei în jurul axei sale într-un mod corespunzător. Există riscul încâlcirii cablului 
sau deteriorarea țevii de descărcare. 

 Când utilizați acest produs fără un rezervor de presiune, toate piesele închise din sistemul de 
presiune (duse, valve, etc) trebuie să fie deschise complet înainte de fiecare pornire, pentru a evita 
suprapresiunea și astfel deteriorarea sistemului și a pompei. 

 Când utilizați un rezervor sub presiune, trebuie să instalați supapa cu clapetă la țeava de descărcare. 

 Din capătul deschis al țevii de descărcare (furtun) trebuie să înceapă – aproape imediat după pornire 
– ieșirea aerului și după o perioadă scurtă de timp (în funcție de lungimea țevii), precum și apă. Dacă 
acest lucru nu se întâmplă în 15 secunde, opriți pompa și respectați instrucțiunile cu privire la 
defecțiuni, menționate mai jos. 

 

ATENȚIE! Nu lăsați niciodată pompa să se usuce și cu un flux închis complet. Defectele și daunele cauzate 
de o utilizare pe uscat sau fără flux, nu vor fi acoperite de garanție. 

 
ATENȚIE! Un motor este răcit de lichidul pompat, de aceea, temperatura maximă a lichidului nu trebuie să 
depășească +35oC. 



 

 

 

CONEXIUNEA ELECTRICĂ 
 

ATENȚIE! Temperatura maximă a lichidului nu trebuie să depășească +35oC. Această pompă nu trebuie 
utilizată pentru pomparea de substanțe inflamabile, gazoase sau explozive. Aceasta nu trebuie folosită nici 
pentru a pompa substanțe agresive (acizi, leșie, materiale fecale, etc.) și abrazive (nisip). 

 

 Porniți pompa de la comutatorul ON/OFF de pe unitatea de control. 
 Produsul este echipat cu protecție pentru suprasolicitare. 

În situația unei suprasolicitări: 

1. Îndepărtați cauza suprasolicitării 
2. Apăsați comutatorul de protecție (7). 

 

• Pompa nu trebuie să înghețe niciodată. Dacă îngheață, aceasta poate fi deteriorată ireparabil! 
 
 

ÎNTREȚINEREA 
 

O bună întreținere este esențială pentru o funcționare sigură, economică și fără probleme. 
 

ATENȚIE! O întreținere necorespunzătoare, sau nerezolvarea unei probleme înainte de utilizare, poate 
provoca defecțiuni care să vă rănească grav sau chiar să vă pună în pericol viața. Urmați mereu 
recomandările de verificare și întreținere conținute în acest manual. 

 
ATENȚIE! Înainte de orice operațiune de întreținere trebuie: să opriți produsul, să deconectați cablul de la 
priză și să așteptați ca produsul să se răcească. 

 
• După o perioadă lungă de pauză, asigurați-vă că rotorul se rotește corect porniți pentru câteva 

secunde pompa apoi oprind-o. 
 

 
ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI 

 
• Păstrați produsul într-o stare bună, dacă este necesar schimbați etichetele de avertizare și 

instrucțiuni de pe produs. 
• Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate pentru siguranță. Utilizați numai piese de schimb originale. 

 

 
CURĂȚAREA 

 
Nu utilizați niciodată detergenți sau solvenți puternici pentru a curăța produsul. 



 

 

 

DEPOZITARE 
 

Nu depozitați produsul pentru o perioadă lungă de timp (30 de zile sau mai mult) fără a efectua 
operațiunile de întreținere și protecție la depozitare, care includ următoarele: 

 
• Depozitați produsul într-un loc uscat, curat și protejat de îngheț, unde să nu fie la îndemâna copiilor. 
• Curățați cu atenție piesele și accesoriile produsului după fiecare utilizare (vezi Instrucțiunile de 

întreținere și curățare). Acest lucru va preveni formarea de mucegai. 
• Nu depozitați produsul într-un loc unde este expus direct la lumina solară pentru o perioadă lungă de 

timp. 
 

 

DEPANAREA 
 

ATENȚIE Defecțiuni ale pompei care necesită intervenții mai complexe trebuie să fie întotdeauna 
efectuate într-un atelier de specialitate. Intervențiile neautorizate pot provoca daune. Dacă nu puteți 
remedia defecțiunea cu ajutorul măsurilor descrise aici, contactați un centru de service autorizat. 

 
Probleme Cauză posibilă Rezolvare 

 

 
Pompa nu pornește 

Nu este conectată la electricitate Verificați sursa de alimentare 

Plutitorul nu se activează Ridicați plutitorul mai sus 

S-a activat siguranța termică 
Opriți pompa și lăsați-o să se 

răcească 

 
 

Pompa funcționează dar nu 
pompează apă 

Un furtun este destrâns Strângeți furtunul 

 

Orificii de aspirare blocate 
Pompa prinde aer 

Curățați orificiile de aspirare 
Verificați nivelul admisiei apei – 
scufundați pompa mai adânc 

 
Putere insuficientă 

Flux redus, prin admisia de apă 
contaminată și mâl 

Curățați pompa și duceți produsul 
într-un centru de service autorizat 

pentru a înlocui piesele uzate 

 

 

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 

http://www.nordex.ro/
http://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 1 an 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. 

• 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. 

http://www.nordex.ro/


 

 

 

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/ 

  

 


