
 

 

 

 
 

 

Instrucțiuni de utilizare pentru pompă de grădină 
 

BK88107 / BK88110 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

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 despre siguranță, instalare, utilizare, întreținere, depozitare, și 
depanare. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea găsi informațiile în viitor sau pentru alți 
utilizatori. Având în vedere dezvoltarea tehnologică constantă și adaptarea la cele mai noi standarde de 
exigență ale UE, modificările tehnice și de design pot fi efectuate fără notificare prealabilă. Fotografiile sunt 
doar pentru scop ilustrativ, și este posibil să nu se potrivească exact cu produsul în sine. Nu este posibil să se 
exercite orice acțiune în justiție legată de manualul de utilizare. Dacă aveți vreo nelămurire, contactați 
importator sau distribuitor. 

 
 

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 
 

 Plăcuța de pe produsul dumneavoastră poate indica simboluri. Acestea reprezintă informații 
importante despre produs sau instrucțiuni pentru utilizarea acestuia. 

 

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! 

 Păstrați întotdeauna cablul departe de suprafețe încinse, uleiuri sau muchii ascuțite. Scoateți 
imediat ștecherul din priză dacă cablul este deteriorat sau încâlcit 

 
Produs în conformitate cu standardele UE în vigoare. 

 

 

 

Nu debarasați produsele electrice cu deșeurile menajere. 

 
Temperatura maximă apei. 

 

 
Greutate 

 

 

Acest produs este rezistent la pătrunderea lichidelor, în scufundarea permanentă sub presiune. 



 

 

 

DATE TEHNICE 
 

Cod produs BK88107 BK88110 

Material șasiu pompă Plastic Inox 

Tensiune 230 V ~ 50 Hz 

Putere 1000 W 
Domeniu de utilizare Apă curată 

Debit maxim 4200 L/oră 

Adâncime maximă de absorbție 9 m 

Înălțime maximă de refulare 40 m 

Temperatura max. a apei 35 ˚C 

Specificațiile pot suferi modificări fără o înștiințare prealabilă. 

 
 

DESCRIEREA COMPONENTELOR 
 
 

 

Imag. A 
 

1. Admisie apă 
2. Dop de scurgere a apei 
3. Evacuarea apei 
4. Mâner 
5. Comutator ON/OFF 
6. Capacul pompei 



 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Puneți 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. 

 

 

CONȚINUT 
 

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 
ZONA DE LUCRU 
SIGURANȚA PERSONALĂ 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU PRIMA UTILIZARE 
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PROTECȚIA PERSOANELOR 
RISCURI REZIDUALE 
SCOPUL PREVĂZUT 
INSTALAREA POMPEI 
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PORNIREA 
ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 
TRANSPORT 
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SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB 
DEBARASARE 
GARANȚIA PRODUSULUI 



 

 

 

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE 
 

Acest produs este aprobat exclusiv pentru utilizare în conformitate cu descrierea și instrucțiunile de 
siguranță specificate în acest manual de utilizare. 

 
Pompa este concepută pentru transferul apei dintr-un loc în altul, de exemplu în case particulare, 
agricultură, horticultură, instalații, etc. Orice altă utilizare nu este conform scopului prevăzut. Utilizarea 
necorespunzătoare nu este acoperită de garanție și producătorul va respinge orice răspundere. Utilizatorul 
este responsabil pentru toate daunele cauzate terților și bunurilor lor. Modificările neautorizate efectuate la 
pompă exclud orice răspundere din partea producătorului pentru pagubele rezultate din acestea. 

 

Vă rugăm să rețineți că echipamentul nostru nu a fost proiectat pentru utilizarea în aplicații de larg consum, 
comerciale sau industriale. Garanția noastră va fi anulată în cazul în care produsul este utilizat în scopuri de 
larg consum, comerciale sau industriale, de afaceri sau în scopuri echivalente. 

 
ATENȚIE Nu suprasolicitați produsul - utilizați-l numai în intervalul de performanțe pentru care a fost 
proiectat. 

 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

 
Înainte de a pune acest produs în funcțiune, trebuie să citiți instrucțiunile din acest manual. 

 
• Citiți aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de 

siguranță. 
• Dacă observați deteriorări datorate transportului în timpul despachetării, anunțați imediat furnizorul 

dumneavoastră. Nu folosiți pompa! 
• Debarasați ambalajul în mod ecologic. Duceți-l la un punct de colectare adecvat. 
• Păstrați aceste instrucțiuni pentru a fi consultate cu privire la orice problemă sau incertitudine ar 

putea apărea. Când închiriați sau vindeți produsul, să aveți toate documentele livrate împreună cu 
acesta. 

 
 

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 
 

ATENȚIE! La utilizarea acestui produs, respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a exclude 
riscul de vătămare corporală sau daune materiale. Vă rugăm să respectați și instrucțiunile de siguranță 
speciale din capitolele respective. Dacă este cazul, respectați directivele legale sau regulamentele de 
prevenire a accidentelor legate de utilizarea pompei. 

 
ATENȚIE! Atunci când se utilizează produse electrice, măsurile de siguranță principale, inclusiv cele ce 
urmează, ar trebui să fie întotdeauna respectate pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave și / 
sau deteriorarea produsului. 

 
 

ZONA DE LUCRU 
 

• Mențineți zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecoase sporesc riscul 
producerii unor accidente. 

• Nu utilizați produsele în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, gaze sau 
praf. 



 

 

 

• Țineți copiii și alte persoane la distanță în timpul utilizării unui produs. 
 
 

SIGURANȚA PERSONALĂ 
 

• Rămâneți vigilenți, fiți atenți la ceea ce faceți și folosiți-vă bunul simț atunci când utilizați un produs 
electric. Nu utilizați un produs electric atunci când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, 
alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării produselor electrice 
poate duce la vătămări corporale grave. 

• Îndepărtați orice cheie de reglare sau cheie fixă înainte de a porni produsul. O cheie fixă sau o cheie 
de reglare care este lăsată atașat la o componentă rotativă a produsului electric poate conduce la 
vătămări personale 

• Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, îmbrăcămintea și 
mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele 
mobile. 

 
 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU PRIMA UTILIZARE 
 

• Utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni înainte de utilizare. 
• Nu folosiți niciodată produsul cu o instalație de protecție sau grile de protecție deteriorate sau fără 

nicio instalație de protecție montată. 
• Opriți produsul și deconectați-o de la alimentare (de exemplu, trăgând ștecherul din priză), în 

următoarele cazuri: 
 

- În timpul pauzelor de lucru și în cazul în care produsul nu este folosit 

- Înainte de a efectua orice operațiune pe produs (curățare, întreținere) 
- În cazul în care cablul de conectare este deteriorat sau încâlcit 
- Dacă produsul este blocat 
- Dacă doriți să ridicați sau să mutați produsul 
- După ce ați lovit obiecte străine și dacă există zgomote sau vibrații neobișnuite (inspectați produsul de 

daune înainte de a-l reporni și utiliza). 
 

• Utilizați numai piese de schimb și accesorii livrate și recomandate de producător. Utilizarea 
componentelor neoriginale duce la anularea imediată a cererilor de garanție. 

• Nu este necesară o calificare, cu excepția unei lecții detaliate de utilizare a pompei. 
• Doar persoanele cu vârsta de cel puțin 16 ani pot lucra cu produsul. Excepție sunt cei care au urmat 

cursuri profesionale și sunt supervizați de instructor. 



 

 

 

SIGURANȚA ELECTRICĂ 
 

ATENȚIE! Este necesar să se păstreze dispozitivul de siguranță de bază la folosirea acestui produs, inclusiv 
următoarele instrucțiuni, pentru a reduce pericolul de incendiu, electrocutare și vătămare corporală. 

 
• Pompa poate fi conectată la rețeaua de alimentare doar printr-un conector cu două știfturi prin 

intermediul unei prize cu împământare echipată cu o siguranță individuală de 6 A. Circuitul electric 
trebuie să fie echipat cu o protecție de curent rezidual de 30 mA (releu FI). 

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat în timpul funcționării produsului, deconectați 
imediat de la sursa de alimentare. Nu atingeți cablul și nu lucrați cu un cablu deteriorat. 

• Utilizați numai cabluri prelungitoare aprobate pentru utilizare în aer liber, cu o protecție adecvată 
împotriva stropirii cu apă. Un prelungitor cu fire transversale ar trebui să fie folosit pentru cabluri de 
până la 25 m, de cel puțin 1,5 mm. Nu folosiți cabluri mai lungi de 25 de metri. 

• Nu folosiți cablul pentru a trage ștecherul din priză. 
• Țineți cablul departe de căldură, ulei și muchii ascuțite. 

 

ATENȚIE! Nu atingeți cablul deteriorat și trageți ștecherul din priză atunci când cablul este deteriorat în 
timp ce produsul funcționează. Cablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare. În cazul în care cablul de 
alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie imediat înlocuit cu un cablu fără defect, pentru a evita 
situațiile periculoase. 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR 
 

Fiți pregătiți! Asigurați-vă că aveți cel puțin unul dintre următoarele lucruri: 
 

• Extinctor de foc corespunzător (pudră uscată). 
• Trusă de prim ajutor complet echipată, la îndemâna utilizatorului produsului sau a persoanei care îl 

însoțește. 
• Telefon mobil sau un alt dispozitiv pentru apelarea rapidă a unui serviciu de urgență. 

 

ATENȚIE! Nu lucrați singuri. Trebuie să aveți în preajma dvs. o altă persoană care cunoaște principiile de 
prim ajutor. 

 

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 mecanic, cauzate de tăiere și aruncare. 
• 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 produsului (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. 

• Risc de zgomot care poate duce la pierderea auzului (surzenie) și alte tulburări fiziologice (de 
exemplu pierderea echilibrului, pierderea cunoștinței) 

• Risc de vibrații (rezultând în daune vasculare și neurologice ale sistemului mână-braț, de exemplu, 
așa-numita "boală a degetelor albe") 

• Pericol de contact cu lichide nocive, gaz, vapori, fum și praf sau de inhalarea acestora, legate de 
emisii 



 

 

 

• Pericole cauzate de nerespectarea principiilor ergonomice în construcția produsului, de exemplu, 
pericole cauzate de o poziție nesănătoasă a corpului, suprasolicitarea sau poziția nenaturală a 
sistemului braț-mână, legate de construcția mânerului, echilibrul produsului. 

• 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 poziție dispozitivului de oprire a motorului. 

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

• Pericole cauzate de rupere (a lanțului) în timpul funcționării. 
• Pericole cauzate de desprinderea unor piese și stropirea cu lichide. 

 

 

SCOPUL PREVĂZUT 
 

• Pentru a iriga și a uda gazon, zone cultivate cu legume și grădini. 
• Folosind un prefiltru, pentru a extrage apa din iazuri, pâraie, recipiente cu apă de ploaie și alte surse 

de apă. 
 

Lichide care se pot pompa: Apă curată (apă dulce), apă de ploaie sau apă cu săpun, fără particule abrazive. 
 

ATENȚIE! Temperatura maximă a lichidului care urmează să fie pompat în funcționare continuă nu trebuie 
să depășească 35°C. 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 încetează în cazul în care pompa este deteriorată din cauză că este lăsată să ruleze pe uscat 
și fără debit. 

 

 

INSTALAREA POMPEI 
 

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

ATENȚIE! În general, recomandăm utilizarea unui pre-filtru și un set de admisie cu furtun de admisie, filtru 
de admisie și supapă de verificare pentru a preveni timpul lung de repompare și daune cauzate pompei de 
pietre sau obiecte străine tari. 

 
 

AMPLASAREA PRODUSULUI 
 

• Produsul trebuie așezat pe o suprafață orizontală, dreaptă, potrivită pentru greutatea pompei, 
inclusiv a conținutului de apă 

• Pentru a evita unele vibrații, produsul trebuie amplasat pe o bază elastică. 
• Zona de lucru trebuie să fie bine aerisită și rezistentă la intemperii. Când lucrați în iazuri de grădină, 

produsul trebuie așezat pe o suprafață dreaptă, stabilă pentru a evita inundarea acestuia și 
posibilitatea ca aceasta să cadă. 



 

 

 

CONEXIUNI 
 

• Conectați cablul de alimentare la 230 V 50 Hz. 
• Produsul este pornit și oprit folosind comutatorul ON/OFF integrat. Becul de control din comutator 

se aprinde când motorul este pornit 
• Motorul este protejat împotriva suprasolicitării sau blocării printr-un termostat integrat. ÎN 

eventualitatea unei supraîncălziri, termostatul oprește pompa automat. Pompa va porni din nou 
automat după ce s-a răcit. 

• Conectați etanș furtunul de aspirație cu spirală întăritoare sau tubulatura de aspirație (min 1”) cu 
filtru de aspirație și verificați supapa din conexiunea de aspirație a pompei (1” IG). Supapa de 
admisie ar trebui să fie scufundată adânc în apă, astfel încât pompa să nu rămână fără apă chiar dacă 
nivelul apei scade. 

• Dacă conducta de admisie nu este etanșă, admisia de aer va împiedica admisia de apă. 
• Evitați absorbirea obiectelor străini (nisip, etc.). Dacă este necesar, instalați un prefiltru în acest scop. 
• Conducta de presiune (trebuie să fie de cel puțin 3/4”) trebuie conectată la conducta de presiune a 

pompei (1” IG) fie direct, fie printr-un adaptor înfiletat pe îmbinare. 
• Un furtun de presiune de 1/2” poate fi de asemenea folosit cu îmbinări cu șurub corespunzătoare, 

dar aceasta va reduce rata de pompare și va crește încărcătura pompei. 
• Toate dispozitivele de oprire (duze de pulverizare, supape etc) din conducta de presiune trebuie 

deschise complet în timpul pregătirii, astfel ca aerul din conducta de admisie să fie eliberat. 
 
 

PORNIREA 
 

• Așezați pompa pe o suprafață dreaptă solidă. 
• Conectați tubulatura de aspirație  completă, pregătită de utilizare (inclusiv filtrul de aspirație și 

supapa de verificare). 
• Conectați furtunul sub presiune de evacuare (țeava). 
• Umpleți pompa cu apă prin dopul de lângă orificiul de evacuare a presiunii sau direct prin acest 

orificiu. 
• Pentru a scurta timpul de admisie, umpleți și țevile de aspirație de asemenea (posibil numai cu 

supapa de verificare). 
• Toate punctele de blocare din sistem (duze, supape etc.) trebuie sa fie deschise complet când 

umpleți cu apă și în timpul funcționării așa încât aerul să poată ieși și apoi apa să poată curge. 
• Conectați pompa la o priză și porniți. 
• Din capătul deschis al țevii (furtunului) de ieșire ar trebui imediat să iasă aer și imediat după debitul 

de apă. Timpul depinde de lungimea țevii (furtunului). Dacă nu se întâmplă astfel în 10 secunde, 
opriți și respectați secțiunea ”Depanare”. 

• Când apa curge uniform, opriți produsul. Acum este gata de utilizare. 
• Dacă pompa este mișcată după funcționare, trebuie umplută din nou cu apă înainte de următoarea 

utilizare. 



 

 

 

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 
 

• Pompa în esență nu are nevoie de întreținere. Cu toate acestea, pentru a-i asigura o durată lungă de 
viață, vă recomandăm controale regulate și îngrijire. 

 
ATENȚIE! Înainte de fiecare reparație, opriți pompa și scoateți ștecherul din priză. 

 

• Dacă pompa nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp sau trebuie scoasă pentru lunile de 
iarnă, clătiți-o cu apă, goliți-o complet prin desfacerea ambelor dopuri de deschidere și lăsați-o să se 
usuce. 

• În cazul în care există riscul de îngheț, pompa trebuie să fie golită complet. 
• Când îngheață, se pot produce daune ireparabile! 
• După o perioadă lungă în care nu a fost utilizată, asigurați-vă că rotorul se rotește corespunzător 

pornind și oprind pompa. 
• Dacă pompa se blochează, conectați furtunul de presiune la cel de apă și scoateți furtunul de 

admisie. Deschideți alimentarea cu apă, porniți pompa de mai multe ori pentru aproximativ 2 
secunde, iar majoritatea blocajelor pot fi eliminate în acest fel. 

 

ATENȚIE! Nu depozitați produsul neprotejat în aer liber sau într-un mediu umed. 
 

 
TRANSPORT 

 
• Scoateți cablul de alimentare înainte de transport 
• Pompa trebuie să fie complet goală. 

 
ATENȚIE! Asigurați-vă că produsul și accesoriile conectate sunt fără presiune. 

 
• Folosiți mânerul din dotare pentru a transporta produsul 
• Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți produsul în timpul transportului. Nu puneți alte obiecte pe 

produs 
• Legați strâns produsul în poziție verticală în timpul transportului. 



 

 

 

DEPANARE 
 

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. 

 

PROBLEMA CAUZA POSIBILĂ REMEDIERE 

Motorul nu 
pornește 

Nu există tensiune de alimentare Verificați tensiunea 

Rotorul pompei blocat – termostatul oprit Demontați și curățați pompa 

Siguranța termică activată Opriți pompa și lăsați să se răcească 

 
 
 

 
Lipsa admisiei 

Supapa de admisie nu este în apă Scufundați supapa de admisie în apă 

Camera pompei nu este conectată la apă Umpleți cu apă în orificiul de admisie 

Aer în garnitura de etanșare a țevilor de 
admisie a apei 

Asigurați-vă că țeava de admisie este 
etanșă 

Supapa de admisie are scurgeri Curățați supapa de admisie 

Filtrul (admisia apei) este blocat Curățați filtrul 

Înălțimea maximă de aspirație este 
depășită 

Verificați înălțimea de aspirație 

Comutatorul automat este oprit Reporniți comutatorul automat 

 

 
Rata de livrare 

necorespunzătoare 

Înălțimea de aspirație este prea mare Verificați înălțimea de aspirație 

Filtru murdar Curățați filtrul 

Nivelul apei scade repede 
Scufundați supapa de admisie mai 

adânc 

Performanțele pompei sunt reduse din 
cauza impurităților 

Curățați pompa și înlocuiți 
componentele uzate 

Termostatul 
oprește pompa 

Motorul este suprasolicitat – frecare 
cauzată de substanțe prea fierbinți 

Demontați și curățați pompa 

Împiedicați admisia de substanțe străine 
(filtru) 

 
 

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. 

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


 

 

 

GARANȚIA PRODUSULUI 
 

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

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

• 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 recunoscută ca fiind legitimă. 

• 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, suprasolicitare, 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/ 

  

 


