
USER’S MANUAL RD-SI05J
ИЗОБРАЗЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

1. Връх на поялника
2. Захранващ кабел
3. Ръкохватка
4. Метално тяло
5. Стойка 

ELEMENTS DEPICTED

1. Soldering Tip
2. Power cord with plug
3. Handle
4. Metal body
5. Stand

Уважаеми потребители,
 Поздравления за покупката на машина от най-бързоразвиващата се марка за електрически и пневматични инструменти - 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 32 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.

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

параметър мерна 
единица стойност

Модел
-

RD-SI05J

Номинално напрежение V 230
Номинална честота Hz 50
Консумирана мощност W 60
Клас на защита -  I

           Внимание!
Прочетете инструкциите за безопасност преди употреба на продукта. Неспазването на инструкциите, изброени по-долу може да доведе до токов удар, пожар и / или тежки 

травми. Терминът “електрически инструмент” във всички предупреждения, изброени по-долу се отнася до захранвани от (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без 
захранващ кабел). Запазете тези инструкции.
 1) Работната област

a. Поддържайте работното си място чисто и подредено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление може да доведе до трудова злополука.
b. Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност в близост до леснозапалими течности, газове и прах. Отделят се искри, които могат да възпламенят 

прахообразни вещества и пари.
c. Дръжте деца и странични лица далеч, докато работите с електроинструмента. Разсейването може да Ви накара да загубите контрол.

 2) Електрическа безопасност
a. Щепселът трябва да е подходящ за ползвания контакт. Никога не модифицирайте щепсела по никакъв начин. Не използвайте никакви адаптери за щепсела, които могат да 

заземят електрическия инструмент. Немодифицирането на щепселите и контактите намалява риска от токов удар.
b. Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности, като тръби, радиатори, печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
c. Не излагайте електрически инструменти на дъжд и влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
d. Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене на инструмента или да извадите щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир 

до остри ръбове или до подвижни части. Повредени или усукани кабели увеличават риска от токов удар.
e. Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, предназначени за употреба на открито. Използването на работа на открито, намалява риска от 

токов удар. Винаги използвайте инструмент във връзка с остатъчно устройство прекъсвач.
 3) Лична безопасност

a. Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и със здрав разум, когато работите с електроинструмента. Не използвайте 
електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да доведе до 

сериозни наранявания.
b. Използвайте предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Предпазни средства, като дихателна маска, мини-Защитни обувки, каска или за защита на слуха, намалават риска 

от възникване на трудова злополука.
c. Избягвайте случайно пускане. Уверете се, че ключът е в положение “изключено”. 
d. Отстранете адаптора или гаечния ключ, преди да включите електроинструмента. 
e. Не надценявайте възможностите си. Дръжте стабилно положение на тялото през цялото време. Това позволява по-добър контрол и е по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
f. Носете подходящо работно облекло. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от движещи се части. Широките дрехи, 

украшенията, дългите коси могат да бъдат захванати от движещи се части.
g. Ако е налично използването на външна аспирационна система, се уверете, че тя е включена и функционира изправно. Използването на тези устройства могат да намалят прахът в 

помещението.
 4) Грижа за инструмента

a. Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Изправният електрически инструмент ще си 
свърши работата по-добре и по-безопасно, за целта за които е предназначен.

b. Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач не  включва и изключва. Електроинструмент, който не може да бъде контролиран е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
c. Изключете щепсела от електрическата мрежа и / или батерията от електрическия инструмент, преди да правите корекции, подмяна на аксесоари или съхраняване на електрически 

инструменти. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
d. Съхранявайте електроинструментите на място недостъпно за деца и  не позволявайте на други хора да работят с инструмента без да са запознати с тези инструкции за експлоатация 

на електрическия инструмент. 
e. Използвайте електроинструментите, аксесоарите и инструменти за бита и т.н. в съответствие с тези инструкции и по начина, предвиден за конкретния вид на електроинструментите, 

като се вземат предвид условията на труд и работата, която ще се извършва. Използването на електроинструменти за цели различни от тези за които са предназначени, би могло да доведе 
до опасна ситуация.

5) Поддръжка и ремонт
a. Ремонтът на електроинструментите Ви да се извършва само от квалифицирано лице. Използвайте само оригинални резервни части. Това ще гарантира безопасността на 

електроинструмента.
b. Внимание! Използването на аксесоари или допълнителни инструменти, различни от тези, препоръчани в настоящото ръководство, може да доведе до повишен риск от нараняване. 

Да се използват само оригинални резервни части.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТА
1. Пъхнете щепсела в контакта.
2. Поставете поялника на стойката, докато върха за запояване се нагрее до  
    необходимата температура.
3. Разтопете малко количество калай на върха за запояване.
4. Поставете върха за запояване на точката която ще се споява.
5. Подайте калай в точката на запояване и дръжте докато калаят се разтопи.
6. Разтопете малко калай и на другата част, която ще се запоява.
7. Долепете двете части заедно и изчакайте спойката да се охлади.
  

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 2002/96/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.

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

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

Продукт: Поялник с плосък връх извит
Запазена марка: RAIDER
Модел: RD-SI05J

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви:

2006/95/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за 
хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно електрически 
съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;

2004/108/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 
2004г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно 
електромагнитната съвместимост

и отговаря на изискванията на следните стандарти:

EN 60335-1:2002/A1:2004/A11:2004/A2:2006/A12:2006
EN 60335-2-45:2002
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997/A1:2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008

Място и дата на издаване:
София, България    Бранд мениджър:
16-ти декември 2011 г    Красимир Петков
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Explode Drawing of RD-SI05J Soldering Iron

Машините „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 съответно: 
за лица, закупили машина:
- за домашна употреба (частни лица) - 24 месеца.
- за професионална употреба (юридически лица,закупили продукта с фактура) - 12 месеца. (важи за: перфоратори, 
къртачи, ъглошлайфи (180-230мм), циркуляри (ръчни и настолни), бензинови и електрически резачки и миксери за лепила 
и разтвори).
  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.
За рекламация се приемат само добре почистени машини в оригинална кутия и пълна окомплектовка!
  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, акумулаторни батерии, гъвкав вал с жило, лагери, 
семеринги, бутало с ударник на такери и др.;
- допълнителни аксесоари и консумативи като: ръкохватки, струйник, батерии, кутии, зарядни устройства, 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.;
- 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;
- повреда на ротор или статор, изразяваща се в слепване между тях, следствие на стопяване на изолациите, причинено 
от продължително претоварване;
- повреда на ротор или статор причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразяваща се в промяна на цвета 
на колектора или намотките;
- 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 и недостатъчно смазване на движещите се компоненти;
- износване или блокирани лагери поради претоварване, продължителна работа или прах;
-  разбита лагерна втулка;
-  разбито лагерно гнездо от блокиран лагер или разбита втулка;
-  нарушаване целостта на зъбите на зъбни предавки (счупени, износени);
-  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;
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!
Законовата гаранция е съгласно изискванията на ЗЗП.

МОДЕЛ .............................................................................................................................................

СЕРИЕН  №  ....................................................................................................................................

СРОК  ...............................................................................................................................................

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА  .................................................................................................................................

АДРЕС ............................................................................................................................................

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА  .................................................................................................................................

АДРЕС  ...........................................................................................................................................

ДАТА/ПЕЧАТ  ................................................................................................................................

(попълва се от служителя)

(попълва се от служителя)

(попълва се от служителя)

(попълва се от служителя)
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приемане Описание на дефекта Дата на 

предаване Подпис

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ: СОФИЯ, БУЛ: “ЛОМСКО ШОСЕ” 246,  (02) 934 99 80   www.raider.bg

(за подробности виж гаранционните услови)
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EC DECLARATION OF CONFORMITY

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

Product: Soldering Iron curved flat tip

Trademark: RAIDER
Model: RD-SI05J

is designed and manufactured in conformity with following Directives: 

 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 
December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical 
equipment designed for use within certain voltage limits;

 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 
December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to 
electromagnetic compatibility

and fulfils requirements of the following standards:

EN 60335-1:2002/A1:2004/A11:2004/A2:2006/A12:2006
EN 60335-2-45:2002
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997/A1:2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008

Place&Date of Issue:   
Sofia, Bulgaria   Brand Manager: 

        December 16, 2011   Krasimir Petkov
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Explode Drawing of RD-SI05J Soldering Iron

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-SI05J
Voltage V 230
Frequency Hz 50
Input Power W 60
Protection class -  I

  Warning!
Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term “power tool” in all of the warnings listed below              

          refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool. Save these instructions.

   1) Work area
a. Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
b. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gasses or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust of fumes.

c. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

 2) Electrical safety
a. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs which earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching 

outlets will reduce risk of electric shock.
b. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
c. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
d. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase 

the risk of electric shock.
e. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. Always use tool in conjunction 

with a residual circuit breaker device.

 3) Personal safety
a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or 

medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
b. Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce 

personal injuries.
c. Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites 

accidents.
d. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
e. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
f. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
g. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards.

  4) Power tool use and care
a. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
b. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that

cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
c. Disconnect the plug from the power source and /or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety 

measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
d. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the 

hands of untrained users.
e. Use the power tool, accessories and tool bits etc. In accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions 

and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
b. Caution! The use of any accessories or additional tools other than those recommended in this manual may lead to an increased risk of injury. Only use original replacement parts.

OPERATING 
1. Connect the plug to an outlet.
2. Put the soldering iron on the stand, until soldering tip is well heated.
3. Melt some soldering tin on the soldering tip.
4. Put the soldering tip to the point to be soldered.
5. Send some soldering tin to the point, until soldering tin melt.
6. Melt some tin to the other soldering part.
7. Solder the two parts together; avoid over heated, cool the soldering point.
  

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling. 
The plastic components are labelled for categorized recycling. Do not dispose of power tools 
into household waste! According the European Guideline 2002/96/EC for Waste Electrical and 
Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer 
usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

USER’S MANUAL RD-SI05J
SOLDERING IRON CURVED FLAT TIP

“RAIDER” power tools are designed and manufactured in accordance with the regulations and standards for 
compliance with all safety requirements.

Content and scope of the commercial guarantee.

WARRANTY CONDITIONS

The warranty period is:
- For domestic use (private) - 24 months.
- For professional use (for companies) - 12 months.
User is entitled to free repair service in insured warranty period if the warranty card is filled properly made with 
signature and dealer’s stamp, sold the instrument signed by the client that is aware of the warranty conditions and 
fiscal cash register receipt or invoice showing the date of purchase.
Repairs are accepted only cleaned machines!
Appliances should only be used appropriately and in accordance with the instructions.
To ensure safe operation is required the customer to be familiar with instructions for use of power tool safety 
rules when working with it and its particular purpose. The unit requires periodic cleaning and proper maintenance.
Warranty does not cover:
- Wear of colored coating of tools;
- Parts and consumables, which are subject to wear caused by use such as: grease, oil, brushes, guides, rollers, 
pads, drive belts, flexible wire shaft, bearings, seals, piston with a hammer tackers, etc.;
- Accessories and supplies such as: handles, nose, batteries, cases, chargers, drills, cutting discs, chisel knives, 
chains, sandpaper, stops, polishing discs, chucks (grip, holder of the cutting tool) to cord reel itself cord for lawn 
mowers, etc.;
- Fusible fuses and bulbs;
- Mechanical damage to the hull and all external components of the device, including ornamental;
- Fuses eye fuses cutting tools, rubber plates, frames, rulers, etc.;
- Cord and plug;
- Overall damage to instruments caused by natural disasters such as fires, floods, earthquakes, etc.;
The warranty is not valid in cases where:
- Inconsistent serial number of this article with a completed warranty card;
- The label is removed or completely missing one;
- Is attempting to unauthorized interference with unauthorized service base camp;
- Damage caused due to misuse (non instructions) of the device by the customer;
- Damage caused due to careless handling of the device;
- Damage to rotor or stator, consisting of the bonding between them, due to melting of insulation caused by the 
continuous overload;
- Damage to rotor or stator caused by overload or impaired ventilation, expressed in the change of the collector 
or windings;
- No protective disks, support panels or other components that are part of the structure of the instrument and are 
intended to ensure its safe and proper operation;
- The cord of the instrument is extended or replaced by the customer;
- Damage caused by overload or lack of ventilation and insufficient lubrication of moving components;
- Wear and tear bearings or blocked due to overloading, or powder;
- Broken bearing collar;
- Breach the integrity of the teeth of gears (broken, worn);
- Broken spline or bolting;
- Failure On/Off switch or electronic control caused by dust or breakage;
- Broken gear box (head) caused by the lock mechanism;
- Occurrence of abnormal clearance between piston and cylinder as a result of overloading or dust;
- Tightening between piston and cylinder as a result of overloading or dust;
- Damaged centrifugal wheel and brake (discolored) - due to work by a blocked brake;
The deadline for a renovated adopted in electric service is within a month.
Workshops are not responsible for the instruments are not contacted by the owners one month after the statutory 
period for repair!

RAIDER
SC EUROMASTER SRL                

    STR.HORIA,CLOSCA SI CRISAN,NR.5,HALA 3,OTOPENI, ILFOV 
TEL/FAX:021.351.01.06 

CERTIFICAT DE GARANTIE

                                 Nr._______________ din_____________

Denumirea ___________________________________________

Seria de fabricatie a 
produsului____________________________________________

Caracteristici tehni
ce__________________________________________________

Garantie comerciala : PODUS HOBBY.Termen de garantie: 24 luni de la 
data vanzarii catre consumatorii casnici (pentru toata gama RAIDER).
Durata medie de utilizare: 3 ani

Vandut prin societatea____________________________________din 
localitatea

________________________str.___________________
nr.____________cu 

factura nr._______________din__________________ 

ator____________________________________________________
_______

Data cumpararii produsului______________________

                                        


