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○ поялник за силикон
○ glue gun
○ pistol lipit cu silicon
○ pištolj za lepljenje 
○ pištola za lepljenje
○ κόλλα όπλο
○ пиштол за топло лепење 
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ИЗОБРАЗЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

1. Стойка
2. Дюза
3.  Водеща тръба на лепилната 

пръчка
4. Захранващ кабел
5. Ръкохватка 
6. Пусков прекъсвач

ELEMENTS DEPICTED

1. Stand
2. Nozzle
3. Glue stick feeder tube
4. Cable
5. Handle
6. Trigger
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Прочетете ръководството преди употреба!
Refer to instruction manual / booklet!
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ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми потребители,

 Поздравления за покупката на машина от най-бързоразвиващата се марка за електрически, пневматични 
и бензинови 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 машина, 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 машината. 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.

  
Параметър Мерна единица Стойност
Модел - RD-GLG06
Номинално напрежение V 220-240
Номинална честота Hz 50
Мощност W 30
Диаметър на лепилната пръчка Ø mm 7
Работна температура °С 180°-200°
Диаметър на дюзата mm 1.3
Производителност на лепене gr/min 4.5
Време за загряване min 4-5
Защита против прокапване
Клас на защита -  II

BG
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ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА 
РАБОТА 

Безопасна работа с електроинструмента 
е възможна само ако внимателно прочетете 
ръководството за експлоатация и 
инструкциите за безопасна работа и спазвате 
стриктно съдържащите се в тях указания. 

• Ако по време на работа захранващият 
кабел бъде повреден или скъсан, в никакъв 
случай не допирайте кабела.

Изключете незабавно щепсела от 
захранващата мрежа. Никога не използвайте 
машината с повреден захран-ващ кабел.

• Винаги преди работа проверявайте 
електроинструмента, захранващия 
кабел и щепсела. В случай, че 
установите увреждания, не работете 
с електроинструмента. Оставете 
отстраняването на дефектите на 
квалифициран специалист. В никакъв случай 
не разглобявайте електроинструмента 
самостоятелно.

• Не допускайте овлажняване на 
електроинструмента. Не го използвайте във 
влажна среда.

• Електроинструменти, които се използват 
на открито, трябва да бъдат включвани 
през предпазен прекъсвач за утаечни 
токове (Fl-) с ток на задействане наймного 
30 mA. Използвайте само удължители, 
предназначени за работа на открито.

• Отвеждайте захранващия кабел винаги 
назад от машината.

• Когато няма да работите с 
електроинструмента в продължение на 
над 30 минути, изключвайте щепсела от 
захранващата мрежа.

• Допуска се деца да работят 
с електроинструмента само под 
непосредствения контрол на възрастни.

• Фирма Евромастер гарантира 
безупречното функциониране на 
електроинструмента само при положение, 
че използвате специално предвидените за 
този тип електроинструменти оригинални 
допълнителни приспособления.

• Не сменяйте дюзите когато пистолетът за 
лепене е в положение “включен”, захранван 
от електрическата мрежа или топъл при 
докосване. Преди смяна на дюзите се 
убедете, че пистолетът за лепене е студен 
при докосване, не включен в електрическата 
мрежа и превключвателят е в положение 
“изключен”. 

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Електроинструментът е предназначен за 
бързо залепване на детайли с обезмаслени, 
чисти и сухи повърхности с нагорещен 
термопластичен полимер. 

УДЪЛЖИТЕЛНИ КАБЕЛИ 
Използвайте напълно изправни и 

безопасни кабели за ток най-малко 5 A. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Включване и изключване
Включете щепсела в електрическия 

контакт. 
За изключване издърпайте щепсела от 

контакта на захранващата мрежа.
• Преди да приберете електроинструмента, 

го оставете да се охлади напълно. Горещата 
дюза може да предизвика материални щети.

НАЧАЛО
Подготовка за лепене
Местата, на които детайлите ще се 

съединяват, трябва да бъдат чисти, сухи 
и без мазнини. Ако са твърде гладки, 
преди лепенето увеличете грапавостта 
им по подходящ начин. За почистване не 
използвайте леснозапалими разтворители! 
Температурата на околната среда и на 
залепваните детайли не трябва да е по 
- ниска от +5 °C и по-висока от +50 °C. 
Препоръчва се предварително да нагреете 
детайлите, ако са направени от материали, 
които отнемат топлината бързо (напр. 
стомана).

Лепене
Опасност от изгаряне! Лепилото и 

върха на дюзата се нагряват до 195 °C. Не 
допускайте горещо лепило да попадне върху 
кожата на хора или животни. Ако въпреки 
това върху кожата Ви попадне нагорещено 
лепило, незабавно охладете мястото чрез 
обилно поливане с течаща студена вода. 
Не се опитвайте да отстраните лепилото от 
кожата. Поставете термопластичния полимер  
Натиснете спусъка.

ВНИМАНИЕ: При използване за първи път 
Вие трябва да заредите две цели лепилни 
пръчки.

Смяна на лепилните пръчки
Не се опитвайте да изваждате 

неизползваната част от лепилната пръчка 
от пистолета за лепене. Ако трябва да 
използвате лепилна пръчка от друг тип, 
изпразнете камерата за стопяване чрез 
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неколкократно натискане на спусъка и 
поставете нова пръчка.

Сменяема дюза
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключвайте 

щекера от източника на електроенергия и 
дайте на инструмента време да изстине 
преди да започнете смяна на дюзата. Такава 
превантивна мярка за безопасност намалява 
риска от случайно изгаряне.

Сгъваема опора
Когато не използвате пистолета за лепене 

го поставете подпрян на сгъваемата опора. 
Не поставяйте пистолета за лепене легнал на 
една страна. 

За да се прибере сгъваемата опора, 
внимателно я върнете в първоначалното й 
положение.

ПОДДРЪЖКА 

ПОЧИСТВАНЕ 
Преди извършване на каквито и да 

е дейности по електроинструмента 
изключвайте щепсела от захранващата 
мрежа. Поддържайте електроинструмента 
винаги чист, за да работите сигурно и 
качествено. 

С оглед опазване на околната 
среда машината, 

допълнителните приспособления и 
опаковката трябва да бъдат подложени на 
подходяща преработка за повторното 
използване на съдържащите се в тях 
суровини. За облекчаване на рециклирането 
детайлите, произведени от изкуствени 
материали, са обозначени по съответен 
начин. Не изхвърляйте машините при 
битовите отпадъци! Съгласно Директивата 
2012/19/ЕО относно излезлите от употреба 
електрически и електронни устройства и 
утвърждаването и като национален закон 
машините, които не могат да се използват 
повече, трябва да се събират отделно и да 
бъдат подлагани на подходяща преработка за 
оползотворяване на съдържащите се в тях 
ценни вторични суровини.
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ORIGINAL INSTRUCTIONS MANUAL

Dear Customer,

Congratulations on the purchase of machinery from the fastest growing brand of electric 
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 32 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-GLG06

Voltage V 220-240

Frequency Hz 50

Input Power W 30

Glue stick diameter Ø mm 7

Glue application temperature °С 180°-200°

Nozzle diameter mm 1.3

Melting capacity gr/min 4.5

Warm up time min 4-5

Drip control function

Protection class -  II

EN
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GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS 

Working safely with this unit is possible only 
when the operating and safety information are 
read completely and the instructions contained 
therein are strictly followed.

• If the cable is damaged or cut through while 
working, do not touch the cable but immediately 
pull the mains plug. Never use the unit with a 
damaged cable.

• Before each use of the unit, check the cable 
and plug. If damage is detected, do not use the 
unit. Have repairs performed only by a qualified 
technician. Never open the unit yourself.

• The unit must not be damp and must also not 
be operated in damp surroundings.

• Connect units that are used outdoors by 
means of a fault current protection switch (FI) with 
a maximum triggering current of 30 mA. Use only 
an extension cable that is approved for outdoor 
use.

• Always direct the cable to the rear away from 
the unit.

• For pauses in the work of more than 30 
minutes, pull the mains plug.

• Children may only use the unit under the 
supervision of adults.

• Dremel is able to ensure flawless functioning 
of the unit only if the original accessories intended 
for it are used.

• Do not change nozzles while glue gun is in 
“on” position, plugged in, or warm to the touch. 
Before changing nozzles, make sure glue gun is 
cool to the touch, unplugged, and the switch is in 
the “off” position.

INTENDED USE
The glue gun is intended for the quick gluing 

of clean, dry and grease-free materials with glue 
heated to its melting point.

EXTENSION CORDS
Use completely unrolled and safe extension 

cords with a capacity of at least 5 Amps.

USE

SWITCHING ON/OFF
Insert the plug into the mains receptacle. 
To switch off, pull the mains plug.
• Allow the unit to cool completely before 

storing. The hot nozzle can cause damage.

GETTING STARTED
PREPARATIONS FOR GLUING
The surfaces to be glued must be clean, dry 

and free of grease. Roughen smooth surfaces 
before gluing. DO NOT USE INFLAMMABLE 
SOLVENTS FOR CLEANING! The ambient

temperature and the work piece to be glued 
must not be colder than +5 °C or warmer than +50 
°C. Warm rapidly cooling materials (e.g., steel) for 
better adhesion.

GLUING
DANGER OF BURNING! The glue and the 

nozzle tip are heated to 195 °C. Do not allow 
the hot glue to come into contact with persons or 
animals. If hot glue touches the skin, immediately 
hold the spot for some minutes under a stream of 
cold water. Do not try to remove the glue from the 
skin. Insert the glue stick.

Press the feed trigger (6).
NOTE: For your first use, you may need to 

load up to two full glue sticks before glue begins 
to flow.

CHANGING GLUE STICKS
Do not attempt to remove the unused portion 

of the glue stick from your glue gun. If you need 
to switch glue stick formulas, empty the melting 
chamber by squeezing the trigger andinsert new 
formula.

POP-UP STAND
When the glue gun is not in use, place the glue 

gun on the pop-up stand. Do not lay the glue gun 
on its side. To retract the stand, carefully fold into 
its original position.

MAINTENANCE

CLEANING

BEFORE ANY WORK ON THE UNIT ITSELF, 
PULL THE MAINS

PLUG. Always keep the unit clean so that it 
functions properly and accurately.

E N V I R O N M E N T A L 
PROTECTION.

In view of environmental 
power tools, additional 
accessories and packaging 
must be subjected to 

appropriate processing for reuse of the 
information contained in these materials.
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Do not dispose of household waste power 
tools! Under the EU Directive 2012/19/EC on 
scrapped electrical and electronic equipment 
and promoting law and national power tools, 
which can not be used more, must be collected 
separately and be subjected to appropriate 
processing for recovery of contained therein 
scrap.
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DECLARATION OF CONFORMITY
GLUE GUN RD-GLG06

Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shоse Blvd.

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012   2014/30/EU, 2014/35/EU
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

Place&Date of Issue:   
Sofia, Bulgaria    Brand Manager:  
May 28, 2019      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:



10 www.raider.bg

EU DECLARATION OF CONFORMITY

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

Product: Glue Gun
Trademark: RAIDER
Model: RD-GLG06

is designed and manufactured in conformity with following Directives:
2014/30/EU of the European parliament and of the council of 26 February 2014 on the
harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the
harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the 
market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

and fulfils requirements of the following standards:
 

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

Place&Date of Issue:   
Sofia, Bulgaria    Brand Manager:  
May 28, 2019      Krasimir Petkov
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ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

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

Продукт: Поялник за силикон
Запазена марка: RAIDER
Модел: RD-GLG06

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви: 

2014/30/ЕС на Eвропейския парламент и на съвета от 26 февруари 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната
съвместимост

2014/35/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара
на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на
напрежението

и отговаря на изискванията на следните стандарти:

EN 60335-1:2012
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         ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА МАШИНИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изолациите, причинено от продължително претоварване;
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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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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)



www.raider.bg

EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD

1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd., 
tel.: +359 700 44 155
fax: + 359 2 934 00 90

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com


