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BG ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми потребители,

 П озд р а вл е н и я  з а  п о к у п к ата  н а  м а ш и н а  от  н а й -
бързоразвиващата се  марка за електрически, пневматични, 
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 I S O 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 характеристики
Модел RD-AADG06

Вход: 1/4”
-1Обороти на празен ход: 20 000 min

Консумация на въздух: 2.2 cfm
(62.7 l/min)

Работно налягане: 0.62 MPa
Ниво на звуково налягане: 82.8dB(A)
Ниво на звукова мощност: 93.8 dB(A)

Диаметър на цанга: 6 mm

Прочетете ръководството преди употреба!

Refer to instruction manual booklet!



ШШллииффооввааллккаа  ппннееввммааттииччннаа  
ппрраавв  ъъггъълл  66  мммм    
  
RRDD--AAAA0066  
  
ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

ППррооччееттееттее    рръъккооввооддссттввоо  ззаа  ууппооттррееббаа  
ввннииммааттееллнноо,,  ззаа  ВВаашшаа  ссооббссттввееннаа  
ббееззооппаасснноосстт ,,  ппррееддии  ддаа  ппррииссттъъппииттее  
ккъъмм  ееккссппооллооааттаацциияя  ннаа  ммаашшииннааттаа!!  
  
ИИННССТТРРУУККЦЦИИИИ  ЗЗАА  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТ          
ППррии  ррааббооттаа  сс  ммаашшииннааттаа  ввииннааггии  

ссппааззввааййттее  ннаассттоояящщииттее  ииннссттррууккццииии  ззаа  
ууппооттррееббаа,,  ккааккттоо  ии  ппррииллоожжееннииттее  ккъъмм  
ооккооммппллееккттооввккааттаа  ннаа  ииннссттррууммееннттаа  
««ООббщщии  ппррааввииллаа  ззаа  ббееззооппаасснноосстт  ннаа  
ттррууддаа»»..  

  
ВВ  ттоовваа  рръъккооввооддссттввоо  ссаа  ииззппооллззввааннии  
ссллееддннииттее  ссииммввооллии::    
 

ВВННИИММААННИИЕЕ!!  ССъъщщеессттввуувваа   

рриисскк  оотт  ннаарраанняяввааннее  ииллии  

ппооввррееддаа  ннаа  ииннссттррууммееннттаа..  
  
ВВННИИММААННИИЕЕ!!  ППррееддии  ззааппооччввааннее  

ннаа  ррааббооттаа  сс  ииннссттррууммееннттаа  ссее  
ззааппооззннааййттее  сс  ииннссттррууккцциияяттаа  ззаа  
ееккссппллооааттаацциияя..  
  
ВВННИИММААННИИЕЕ!!  ИИззппооллззввааййттее  
ззаащщииттннии  ооччииллаа  

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

11..  ППооссттааввееттее  ииззббрраанниияятт  оотт  вваасс  
ннааккррааййнниикк  вв  ццааннггааттаа  ннаа  ммииккрроо  
шшллииффооввааллккааттаа..  

22..  ППррииккааччееттее  ввъъззддуушшнниияя  ммъъррккуучч   

ппооссррееддссттввоомм  ннааккррааййнниикк  ккъъмм  
шшллииффооввааллккааттаа..  

33..  ЗЗааввъъррттееттее  ббааввнноо  ррееггууллааттоорраа  
ннаа  ооббооррооттии  ппоо  ппооссооккаа  ннаа  
ччаассооввннииккооввааттаа  ссттррееллккаа  ии  

ррееггууллииррааййттее  жжееллааннааттаа  оотт  вваасс  
ссккоорроосстт  вв  ззааввииссииммоосстт  оотт  ттииппаа  
ррааббооттаа..  

44..  ККооггааттоо  ииссккааттее  ддаа  ссппррееттее  
ррааббооттаа  ззааввъъррттееттее  ррееггууллааттоорраа  

ннаа  ооббооррооттии  ооббррааттнноо  ннаа  
ччаассооввннииккооввааттаа  ссттррееллккаа..  

  

ВВннииммааннииее!!  РРааббооттееттее  ввннииммааттееллнноо  сс  
ррееггууллааттоорраа  ннаа  ооббооррооттии..  РРяяззккааттаа  
ссммяяннаа  ннаа  ссккоорроосстт  ммоожжее  ддаа  
ппррееддииззввииккаа  ппооввррееддаа  вв  ммооттоорраа..  
   
ВЪЗДУШНА СИСТЕМА 

  
ВВннииммааннииее!!  ННииккооггаа  ннее  

ррааббооттееттее  сс  шшллииффооввааллккааттаа  сс  
ннаалляяггааннее  ппоо--ггоолляяммоо  оотт  ппооссооччееннооттоо  
вв  ттоовваа  рръъккооввооддссттввоо..  

  
11..  ППннееввммооппооддггооттввяящщааттаа  ггррууппаа  ((..  

11))   ее  ззааддъъллжжииттееллннаа  ии  ттрряяббвваа  

ддаа  ббъъддее  ппооссттааввееннаа  вв  
ммааккссииммааллннаа  ббллииззоосстт  ддоо  
ииннссттррууммееннттаа::  

  
  

  
  
  
  

22..  ППооддддъърржжааййттее  ввъъззддуушшнниияятт  
ффииллттъърр  ччиисстт!!  ЗЗааммъъррссеенниияятт  
ввъъззддуушшеенн  ффииллттъърр  щщее  

ррееффллееккттиирраа  ввъъррххуу  ппооссттоояянннноо  
ннаалляяггааннее  ии  ееффееккттииввннооссттттаа  ннаа  
ррааббооттаа  сс  ииннссттррууммееннттаа..  

33..  ЗЗаа  ппоо--ддооббрраа  ррааббооттаа  ннаа  RRDD--
AAAA0066  ппооссттааввееттее  ббъъррззаа  вврръъззккаа  

((ннааккррааййнниикк)),,  ппоо  ттооззии  ннааччиинн  щщее  
ууллеессннииттее  ппррооццеессаа  ннаа  ссммяяннаа  ннаа  
ииннссттррууммееннттииттее  ннаа  ееддиинн  ии  ссъъщщ  
ммааррккуучч..  

44..  ППррееддии  ддаа  ппррееммииннееттее  ккъъмм  
ееккссппллооааттаацциияя  ннаа  
шшллииффооввааллккааттаа,,  ууввееррееттее  ссее,,  ччее  

ввссииччккии  вврръъззккии  ссаа  ддооббррее  
ззааттееггннааттии  ии  нняяммаа  ооппаасснноосстт  оотт  
ппааддааннее  ннаа  ннаалляяггааннееттоо  вв  рреежжиимм  
ннаа  ррааббооттаа..  
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За по-добра работа 
поставете бърза връзка
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ГАРАНЦИЯ / ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

ь Поддъpжайте инструмента 
чист;  

 
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА 
РАБОТА 
 

Пpочетете изцяло 
настоящите указания, пpеди да 
пуснете в действие това изделие. 
Запазете настоящите  указания: 
 

Внимание! Шлифовалката , 
трябва да бъде използван 
единствено от квалифицирано 
лице над 18 годишна възраст. 
 
 Внимание! При работа с RD-
АА06 използвайте предпазни 
очила.  
 
 Внимание! Никога не 
инсталирайте инструмента към 
бутилка със сгъстен въздух или 
друг газ! 
 
 Внимание! Никога не 
инсталирайте инструмента към 
въздушна система с по-голямо 
налягане от 90PSI 
 
 Внимание! Преди да 
започнете работа с инструмента 
проверете дали всички връзки са 
достатъчно затегнати. Пътят на 
въздуха трябва да е максимално 
къс, за целта използвайте маркуч 
с определена дължина и 
пневмоподготвяща група. 
 
 Внимание! Дръжте 
инструмента здраво. Преди да 
включите насочете предната 
страна в посока към пода.  
  

Внимание! Изключете 
инструмента от компресора 
посредством  накрайника и 

маркуча, когато почиствате 
инструмента. 
 
 Внимание! Никога не 
използвайте инструмента при 
изпускане на въздух от 
маркучите, накрайниците или 
друга част от въздушната 
система. 
 
 Внимание! Проверявайте 
периодично състоянието на 
инструмента, преди и след 
работа. 
 
 Внимание! Винаги 
използвайте части  и аксесоари 
препоръчани от производителя. 
 
 Внимание! Поддържайте 
работното си място чисто. 
Безпоpядъкът на pаботното място 
увеличава опасността от тpудови 
злополуки 
 
 Внимание! Уверете се, че 
използвате подходящия размер 
скоби. 
 
1. Съxpанявайте неизползваните 
инстpументи на подxодящо място 
Съxpанявайте инстpументите, които 
не използвате в момента, в суxи 
заключени помещения, където не 
могат да бъдат достигнати от деца; 
 
2. Не пpетоваpвайте инстpумента 
Той ще свъpши pаботата по-добpе и 
по-безопасно в указания от 
пpоизводителя обxват; 
 
3. Използвайте подxодящия за 
pаботата инстpумент 
Не се опитвайте да накаpате малки 
инстpументи или пpиспособления да 
въpшат pаботата на големи и мощни 
инстpументи. Не използвайте 
инстpументите за неспецифични 
дейности. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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4. Работете с подxодящо pаботно 
облекло 
Не носете шиpоки дpеxи или 
укpашения; те могат да бъдат 
заxванати от движещите са детайли 
на машината. Пpи pабота на откpито 
се пpепоpъчва носенето на 
пpедпазни гумени pъкавици и обувки 
със стабилен гpайфеp. Ако сте с 
дълга коса, носете пpедпазна 
мpежа; 
 
5. Използвайте пpедпазни очила 
По този начин ще намалите риск от 
наранявания 
 
6. Не се пpотягайте, за да 
достигнете пpедмети извън 
обсега ви 
Работете винаги в стабилно 
положение и постоянно 
поддъpжайте pавновесие; 
 
7. Отнасяйте се гpижливо към 
инстpументите си 
Поддъpжайте инстpументите си 
чисти, за да pаботите по-качествено 
и по-безопасно. Съблюдавайте 
указанията за поддpъжка и смяна на 
пpиспособленията. Ако откpиете 
повpеда, повеpете pемонта на 
квалифициpано лице.  
 
8. Бъдете винаги нащpек 
Следете какво въpшите, 
постъпвайте pазумно и не pаботете 
с инстpумента, когато сте умоpени; 
 
9. Пpовеpявайте за повpедени 
части 
Пpеди да започнете pабота с 
инстpумента, винаги пpовеpявайте 
внимателно дали пpедпазните 
устpойства и дpугите части pаботят 
изpядно и изпълняват функциите, за 
които са пpедназначени. 
Пpовеpявайте центpоването и 
закpепването на движещите се 
части, както и за повpедени части. 
Пpовеpявайте дали всички части са 

монтиpани пpавилно, както и всички 
дpуги условия, които могат да 
влияят въpxу pаботата им. 
Повpедени или дефектни пpедпазни 
устpойства, пpекъсвачи и дpуги 
части тpябва да бъдат pемонтиpани 
или подменени от квалифициpано 
лице.  
10. Внимание! Използвайте 
инстpумента и пpиспособленията му 
в съответствие с настоящите 
указания за безопасна pабота и по 
начина, указан за съответния 
инстpумент, като имате пpедвид 
pаботните условията и pаботата, 
която тpябва да се извъpши. 
Използването на инстpумент за 
опеpации, pазлични от тези, които 
обикновено се очаква да извъpшва 
даденият инстpумент, може да 
пpедизвика pискова ситуация; 
 
11. Повеpявайте pемонта на 
инстpумента само на 
квалифициpано лице 
Този пневматичен инструмент 
отговаpя на съответните пpавила за 
безопасност на тpуда. Допуска се 
извъpшването на pемонтни 
дейности само от квалифициpан 
пеpсонал с използване на 
оpигинални pезеpвни части, в 
пpотивен случай за pаботещия 
съществува значителна опасност от 
злополука. 



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 както следва:
- 36 месеца за всички електроинструменти от серията  Raider Pro, 
Raider Industrial;
- 24 месеца за физически лица -електроинструменти от сериите 
Raider Garden Tools, Raider Power Tools , Raider Pneumatic 
- 12 месеца за юридически лица - електроинструменти от сериите 
Raider Garden Tools и Raider Power Tools, Raider Pneumatic 
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, недостатъчно или неправилно смазване на 
движещите се компоненти на изделието -  в това число всички 
пневматични инструменти от серията Raider Pneumatic, за които 
е нужно специално масло (пневматично)
- 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.
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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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 както следва:
- 36 месеца за всички електроинструменти от серията  Raider Pro;
- 24 месеца за физически лица -електроинструменти от сериите Raider Garden Tools, Raider Power Tools , Raider Pneumatic 
- 12 месеца за юридически лица - електроинструменти от сериите Raider Garden Tools и Raider Power Tools, Raider Pneumatic 
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, недостатъчно или неправилно смазване на движещите се компоненти на изделието -  в това 
число всички пневматични инструменти от серията Raider Pneumatic, за които е нужно специално масло (пневматично)
- 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.
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.



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 produsului___________________________________________________

Seria de fabricatie a produsului____________________________________________

Caracteristici tehnice____________________________________________________

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__________________ 

Cumparator___________________________________________________________



Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului,in cadrul termenului de garantie 

1.Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de 

utilizare al acestuia,in cazul in care consumatorul solicita acest lucru.

2.Produsul defect va fi receptionat de catre unitatea de service de care apartine care va efectua diagnosticarea defectului. 

3.Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea,expertizarea si depanarea,in perioada de garantie,gratuit,in cel mult 15 zile de la data 

inregistrarii reclamatiei consumatorului.In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi  inlocuit  imediat dupa ce se constata imposibilitatea 

folosirii acestuia,cu un produs similar,acordandu-se un nou termen de garantie care va curge de la data preschimbarii produsului sau i se va 

restitui beneficiarului contravaloarea produsului.Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru  produsul vandut 

initial.

4.Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului,pana la data 

repunerii in functiune a acestuia,acest fapt fiind inscris in certificatul de garantie de catre unitatea service care a executat reparatia.

5.Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are obligatia de a respecta instructiunile de utilizare/intretinere predate de vanzator o data cu 

produsul si de a nu permite interventii asupra produsului din partea unor persoane neautorizate sa acorde service.

6.In cazul unor defectiuni aparute in cadrul termenului de garantie,cumparatorul se va prezenta la unitatea service cu bonul/factura de 

cumparare,certificatul de garantie si reclamatia referitoare la deficientele produsului.

7.Vanzatorul este obligat fata de consummator,pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie,sa asigure si sa suporte toate cheltuielile 

pentru repararea sau inlocuirea acestuia,precum si cheltuielile de diagnosticare,expertizare,ambalare si transport.

8.Producatorul si vanzatorul sunt exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectiunea s-a produs din cauza nerespectarii de catre 

consumator a instructiunilor de utilizare,intretinere,manipulare,transport,depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

9.Vanzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produsului dupa expirarea termenului de garantie,in cazul in care 

defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, aparute in cadrul duratei medii de 

utilizare a acestuia ,caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vanzator.

10. ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE A PRODUSULUI!

11.La expirarea perioadei de garantie (postgarantie) depanarea produsului se va efectua contra cost, la solicitarea clientului.

12.La efectuarea unor lucrari service pentru lucrarea de remediere a defectului ,in cazul in care lucrarea nu necesita utilizarea de piese de schimb, 

prestatorul   va acorda pentru lucrare obligatoriu o garantie de cel putin 3 luni.

13.Lista unitatilor service este mentionata in prezentul certificate de garantie.



LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

• SC Stefan Alex SRL- Str.Parcului Bl.K4,ScE,Ap.1, Calarasi , Tel : 0735.199.024

• ABC International SRL - Str.Babadag nr.5,Bloc1Sc.A parter,Tulcea; Tel : 0240.518.260

• Euro 94 SRL - Sos.Chitilei 60A sect1, Bucuresti ; Tel : 021.668.72.60

• SC Viva Metal Decor SRL- STR. ALBESTI NR. 10 ( IN INCINTA FOSTEI AUTOBAZE ZENIT), Curtea de Arges; Tel : 0722.531.168 

/ 0732.148.633  

• SC BUFFALO COM SRL – Sos Transilvaniei , Nr 17-19 , Oradea ; Tel: 0749.217.717

• SC AZIF COM SRL- Piata Chiriac Magazinul Universal, Craiova,Judetul Dolj, tel.0788.419.858,fax 0251.522.131

• SC GUMSERVICE SRL, Miercurea Ciuc, Str. George Cosbuc Nr. 14,  TEL. 0266371183

• SC ADA TRADING SRL Calea Bucurestilor nr.64, bloc C1-3, Otopeni Ilfov.Tel/fax 0213504379

• SC TEHNO HOBY SRL strada Erou Bucur.nr.9, Piatra Neamt, judetul Neamt;Tel.0233236333, Fax.0233222026

• SC BASAROM COM SRL, Sos Alexandriei , Nr. 6A, Bragadiru, Ilfov, Tel 0214201637, Fax 0214201638.

14. EVIDENTA REPARATIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE

Nr 
crt

Data 
reclamatie

Data 
rezolvare 
reclamatie

Reparatie 
executata/
piese 
inlocuite

Prelungire 
garantie

Garantie 
ptr. service

Nume si 
semnatura 
depanator

Semnatura 
consumator

1

2

3

4

5

6

7

           IMPORTATOR:                                                                                     VANZATOR:
         SC Euromaster SRL                                                                 Semnatura / stampila 
15.AM CITIT CONDITIILE DE ACORDARE A GARANTIEI SI AM LUAT LA CUNOSTINTA.NU AM 
OBIECTIUNI (SEMNATURA CONSUMATORULUI) ______________________________________
Prezentul certificat de garantie este in conformitate cu prevederile HG 449/2003, privind 
comercializarea produselor si garantiile asociate cu OG 21/2008 si OG 174/2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare republicate si nu afecteaza drepturile consumatorilor.

Produsul beneficiaza  de o garantie legala de conformitate de 24 luni(2 ani).Existenta garantiei legale 
de conformitate si a celei comerciale nu exclude existenta garantiei de viciu ascuns conform OG 
21/2008, cu modificarile si completarile ulterioare republicate si a codului civil.



Elektroinstrumenti „RAIDER” su konstruisani i proizvedeni u saglasnosti sa normativnim dokumenti-
ma i standardima u skladu sa svim zahtevima za bezbednost koji važe na teritroiji Srbija

Sadržaj i obuhvat trgovačke garancije
Uslovi garancije
Garantni rok na teritoriji Srbija je 2 godina i teče od datuma kupovine elektrouredjaja.
Kupac-korisnik elektrouredjaja ima pravo na besplatnu popravk u osiguranom garantnom periodu, 
ako je garantni list popunjen ispravno potpisan i pečatiran od strane prodavca koji je uredjaj prodao, 
potpisan od strane kupca kojim potvrdjuje da je upoznat sa uslovima garancije i fiskalni račun kojim 
potvrdjuje datum kupovine uredjaja.
Za popravku i reklamaciju se primaju samo dobro očišćene mašine!
Popravka kvara priznatog sa naše strane u garantnom roku se izvršava na sledeći način: po našem 
izboru mi popravljamo pokvareni uredjaj besplatno ili ga menjamo za nov i garantni rok se ne 
obnavlja.
Uredjaj treba da se koristi strogo po instrukcijama navedenim u uputstvu za upotrebu. 
Za bezbedan rad sa elektouredjajem neophodno je da kupac pre početka upotrebe aparata pažljivo 
pročita uputstvo za upotrebu, zatim uputstvo za bezbednost pri radu i naravno da koristi uredjaj za 
to za šta je neamenjen. Uredjaj zahteva periodično čišćenje i adekvatno održavanje . 

Garancija ne pokriva:
- ishabanu boju elektroaparata
- delovi i potrošni matrijal koji podleže habanju prilikom upotrebe kao što su: grejs, ulje, četke, 
valjci, i dr. 
- dodatni pribor i potrošni materijal kao što:rukohvati, baterije, kutije, dodatci za napajanje, svrdla, 
diskovi za sečenje, noževi, lanci, šmirgle, graničnici, kabli i dr.
- elktrični osigurači i sijalice
- mehanička oštećenja na telu aparat, dekorativni elementi na aparatu, štitnici za oči, štitnici za 
dodatke za sečenje, gumene ploče, učvršćivači, lenjiri, kabal i utičnica.
- celokupna oštrćenja aparata nasatala kao poslrdica požara, poplava, zemljotresa i dr.

Otkaz garancije
     Pravo da otkaže popravku (remont) u garantnom roku ima u sledećim slučajevima:
- Neodgovarajući (ili ne popunjen) serijski broj proizvoda u poredjenju sa serijskim brojem koji je 
upisan na garantni list
- Identifikaciona nalepnica proizvoda je izbrisana ili je nema.
- Ako je neko iz neovlašćenog servisa već pokušao da popravi aparat.
- Kvar je nastao kao posledica nepravilne upotrebe aparata ( nisu poštovane instrukcije navedene 
u uputstvu za upotrebu) ot strane kupca ili drugih lica. 
- Oštećenja su nastala usled nemarne upotrebe aparata.
- Oštećenje rotora ili statora u vidu slepljivanja nastala kao posledica topljenja izolacije a prouz-
rokovana prekomernom upotrebom aparata.
- Oštećenje rotora ili statora posledica preopterećenja ili oštećenog sistema za ventilaciju koja se 
manifestuje ravnomernim potamnjivanjem kolektora ili zavojnica.
- Nedostaju zaštitni diskovi, ili drugi delovi uredjaja koji su deo konstrukcije aparata i imaju za cilj 
da osiguraju bezbedan rada sa aparatom prilikom pravilne upotrebe.
- Kabal za napajanje aparata je produžavan ili menjan od strane kupca.
- Šteta naneta preopterećenjem, zbog nedostatka ventilacije ili nedovoljnog podmazivanja pokret-
nih komponenti. 
- Sklonjeni lageri zbog preopterećenja ili dugotrajne upotre.

Rok za popravku uredjeja koji je primljen u servis je 45 dena.
Ovlašćeni servis ne snosi odgovornost za aparate koje vlasnik nije došao da preuzme mesec dana 
nakon isteka zakonskog roka za popravku!
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PROTOKOL

DATUM  
PRIJEMA OPIS KVARA DATUM  

PRODAJE POTPIS

DEKLARACIJA
Naziv proizvođača: Euromaster Import-Export Co. Ltd, 
Adresa proizvođača: Bulgaria, Sofia, Lomsko shose blvd., 246, tel.: 934 10 10
ZEMLJA  POREKLA: KINA
UVOZNIKE: “BRIKO SPEC” D.O.O, “Dorda Stanojevica” 12, 11070, Beograd, Srbija
SERVIS: ELMAG, ADRESA: NIS, TRG UCITELJ TASE 4, TEL.: 018/240 799





Електричните апарати “Рајдер” се дизајнирани и произведени во согласност со нормативните 
документи и стандарди во согласност со сите барања за безбедност што се применуваат.

Содржината и опфат на гаранцијата
Услови на Гаранцијата
Рокот на гаранцијата се наведува во гарантниот лист и важи од датумот на купување на производот.
Купувачот/Корисникот на електричната опрема имаат право на бесплатни поправки на уредот 
доколку истиот е во гарантираниот период, доколку гарантниот лист е правилно пополнети со 
потпис и печат од страна на продавачот кој го продал уредот, потпшпишан од страна на купувачот
кој потврдува дека е запознаен со условите на гаранцијата и со фискална сметка или фактура која го потврдува 
датумот на купување на електричниот апарат.
За поправка и рекламација ќе бидат примени само добро исчистени машини!
Поправката на дефекти признати од наша страна во гарантираниот рок се изведува на следниот 
начин: по наш избор ги поправаме дефектните уреди безплатно или ги менуваме за нови доколку се 
во гарантниот рок и доколку не е можно сервисирање.
Уредот треба да се користи строго по упатствата и прописите пропишании во упатството.
За безбедно работење со електричниот уред неопходно е купувачот пред да започне со користење 
на уредот, да се запознае со упатството за употреба, да се запознае со ставките за безбедност при 
работа и да го користи уредот за тоа што е наведено во упатството. Уредот бара периодично 
чистење и адекватно одржување.

Гаранцијата не опфаќа:
- Губење на бојата на машината.
- Делови и потрошни материјали кој подлежат на абење при употреба, како што се: маст, масло, 
четкици, водичи, ваљаци, ролки, подлошки, погонски ремени, флексибилно вратило, 
лагери, семеринги, клип, работно тркало и др.
- Опрема и материјали како што се: Рачки,кабли, батерии, кутии, додатоци за напојување, бургии, дискови за 
сечење, ножеви ланци, шмиргли, граничници, конец за сечење и др. 
- Стопени електрични осигурувачи и заштити
- Механички оштетувања на телото на уредот, декоративни елементи.
- Заштита за очите, заштита за сечење, гумирани плочки, затварачи, мерила и др.
- Кабел и приклучоци.
- Целокупно оштетување на апаратот настанато како последица од пожар, поплава, земјотрес и сл.
Поништување на гаранцијата
Правото да се поништи поправката (ремонт) во рамките на гарантниот период е во следниве случаи:
- Серискијот број заведен во гаранцијата не одговара со серискијот број на машината .
- Налепницата за идентификација залепена на производот е избришана или е исчезната.
- Доколку друго лице кое не е овластениот сервис се обиде да го поправат уредот.
- Доколку не се појави како резултат на несоодветна употреба на уредот (не следи ги инструкциите 
наведени во упатството) од страна на купувачот или друго лице.
- Дефктот е предизвикан од невнимателна употреба со апаратот 
- Оштетувања предизвикани од работа со дотрајани (или лошо поставени) елементи за сечење
- Оштетувањата на роторот или статорот настанале како последица на топењето на изолацијата 
предизвикано од прекумерно користење на апаратот.
- Оштетувањата на роторот или статорот резултат на преоптоварување или оштетен на системот 
за вентилација која се манифестира  со рамномерно потемнување на колекторот или намотката.
- Недостигаат  заштитните дискови, или други делови кои се дел од составната опрема и се 
наменети за да се обезбеди безбедно работење со уредот кога се користи правилно.
- Електричниот кабел на машината е продолжен или замени од страна на корисникот.
- Оштетувања на уредот од преоптеретување, лоша вентилација и од недоволно подмачкување на подвижните 
делови
- Оштетени лагери поради преоптоварување или долготрајна работа.
- Скршено легло за лагери од страна на блокиран лагер
- Некомплетен заб на запчаникот (скршен, изабен)
- Скршено шпонково или вилушесто лежиште
- Оштетувања во електриката за клучот како резултат на прашина или кршење
- Оштетување на редукционата кутија (глава) настанато од механизамот за заклучување
- Појава на невообичаена лабавост помеѓу клипот и цилиндарот како резултат на 
преоптеретување, долготрајна употреба или прашина
- Затегнатост помеѓу клипот и цилиндарот како резултат на преоптеретување прекумерна употреба 
или прашина
- Оштетено централното тркало и кочницата(променета на боја) - последица на работа со 
блокирана кочница
Крајниот рок за поправка на уредот кој е примена во сервисот е  45 дена.
Овластениот сервис не сноси одговорност за опремата доколку сопственикот не ја подигне еден
месец по истекот на законскиот рок за поправка на машината!



GARANCIJSKA IZJAVA

MODEL

SERIJSKA ŠT.

GARANCIJSKI ROK

PRODAJALEC

IME/FIRMA

NASLOV

DATUM in ŽIG

Deklaracija: Poreklo Kitajska, Euromaster Import Export Ltd. Je pooblaščen pred-
stavnik proizvajalca in lastnik blagovne znamke RAIDER.
Distributer in prodajalec za slovenijo: Topmaster d.o.o.
SERVISER:  Topmaster d.o.o.
Garancija: orodja so v garanciji 24 mesecev od dneva pravilno zavedene  prodaje. Ta 
garancija se izda samo za stranke, ki so orodje plačila. V primeru težav, ki jih povz-
roča proizvodna napaka v garancijskem roku, proizvajalec  nadomestil brezplačno 
menjavo delov za priznano napako. Pošiljanje orodja  in delo, se v vsakem primeru 
plača in bremenijo stranko. Izključeno iz garancije:  škodo, nastalo zaradi slabega 
vzdrževana, malomarnosti in uporabe, ki ni  v skladu splošnimi pogoji ne priznamo.

DATUM SPREJEMA

OPIS OKVARE

DATUM OKVARE

DATUM PRODAJE

PODPIS

ZASTOPA IN PRODAJA: Topmaster d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana
Tel. 01 6204390, info@topmaster.si, www.topmaster.si



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

Content and scope of the commercial guarantee
Commercial guarantee “Euromaster Import-Export” Ltd. for the territory of Bulgaria is 24 months and applies only 
to obvious and hidden manufacturing defects.
Commercial guarantee is valid for providing warranty card properly filled at the time of purchase of machinery and 
fiscal cash register receipt or invoice. Warranty card must contain a model, serial number, name, signature and 
dealer stamp that sold the machine, signed by the client that is aware of warranty terms and the date of purchase. 
Incomplete or altered are void warranty.
For the claim are accepted only cleaned machines in the original box and complete accessories!
The machines should be used only as intended and in accordance with the instructions.
To ensure safe operation it is necessary the client to know well with instructions for use of power tools, safety rules 
and particular purpose. The machine requires regular cleaning and proper maintenance.
Warranty does not cover:
- Damage of colored coating of the machine;
- Mechanical damage to the body and all external components of the machine, including decorative;
- Eye protectors, fuses cutting tools, rubber plates, fasteners, squares, etc..;
- Power cord and plug;
- 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 cartridge of tackers and etc..;
- Accessories and supplies such as handles, nozzle, batteries, cases, chargers, drills, cutting discs, chisels knives, 
chains, sandpaper, limiters, polishing discs, chucks (holders and grips the cutting tool), although for cord and the 
cord itself on mowers and more.;
- Fuses and bulbs;
- Bush defeated;
- Bearing housing broken nest blocked by broken bearing or bush;
- The integrity of the teeth of gears (broken, worn);
- Broken keys or bolting;
- Damaged (broken, missing) Lock mechanism;
- Depreciation and damage from wear and tear of mechanical components;
- Damage caused by overload or lack of ventilation and insufficient lubrication of moving components;
- Worn bearings or blocked due to overloading, continuous duty or dust;
- Fault in electrical switch or electronic control caused by dust or breakage;
- Damaged box reducer (head) caused by the locking mechanism;
- Damage to rotor or stator, consisting of the bonding between them, due to melting of the insulation caused by  
continuous overload;
- Damage to rotor or stator caused by overload or impaired ventilation, manifested as discoloration of the collector
   or windings;
- Occurrence of unusual gap between piston and cylinder as a result of overloading, continuous duty or dust;
- Clamped between piston and cylinder as a result of overloading, continuous duty or dust;
- Damaged centrifugal wheel and brake (discolored) - due to manual lock brakes;
- Overall damage to machinery caused by natural disasters such as fires, floods, earthquakes, etc..;

Void the warranty
Company “Euromaster I/E” Ltd. is not responsible for damage caused by third parties, “electric companies”, 
damage from external nature, such as electric shocks, non-standard voltage and has the right to refuse warranty 
service for:
- Inconsistent (or blank) serial number of this machine with a completed warranty card;
- Deleted or missing label of the machine;
- Damage incurred in transport, improper storage and installation of machinery;
- Attempted unauthorized intervention service in unauthorized service center;
- Damage caused due to misuse (non instructions) of the machine by
   the client or third parties;
- Damage caused by the use of the machine in a different environment than recommended by the manufacturer
   (Humidity, temperature, ventilation, voltage, dust, etc..)
- Damage caused by the entry of foreign objects into the machine;
- Damage caused by careless handling of the machine;
- Missing protective boxes, disks, back panels and other components that are part of the structure of the 
instrument and intended to ensure safe and proper operation;
- Power cord of the instrument is extended or replaced by the customer;
The period for repaired in the workshop of the adopted power is within a month.
Workshops are not responsible for tools, unclaimed by their owners one month after the statutory period for repair!
The legal guarantee is required by CPL.



GARANCIJSKA IZJAVA
Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda Raider in upamo, da boste z njim zadovoljni. 
Če bo proizvod potreben popravila v garancijskem roku, se najprej posvetujte z vašim 
prodajalcem, ki vam je proizvod prodal ali s pooblaščenem serviserjem. Da bi se izognili 
nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete najbližjega pooblaščene-
ga serviserja, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

FIRMA IN SEDEŽ DAJALCA GARANCIJE:

TOPMASTER, D.O.O., Slovenčeva ulica 24, 1000 LJUBLJANA

FIRMA IN SEDEŽ PRODAJALCA:

DATUM IZROČITVE BLAGA:

ARTIKEL:

IZJAVA GARANCIJE:
Garancijski list vam v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo proizvoda Raider, 
kupljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s pogoji:



POGOJI ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE:

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda priložite pravilno in v celoti izpolnjen 
garancijski list ter priložite račun.

Garancija ne zajema naslednjih posegov:
a) Vzdrževanje, popravilo ali zamenjave delov zaradi normalne obrabe,
b) Popravilo škode, ki je nastala zaradi;
- nepravilne uporabe, neupoštevanja navodil za uporabo,
- popravila, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
- nesreče, vode, ognja ali katerega koli vzroka, ki ga DAJALEC GARANCIJE ne more na-
dzorovati,

Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik / distributer:

TOPMASTER, D.O.O., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana

OZEMELJSKO OBMOČJE VELJAVNOSTI GARANCIJE:

Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

GARANCIJA:
Raider zagotavlja, da bo proizvod brezhibno deloval 12 mesecev (1 leto) od dneva nakupa. 
Proizvod bo v tem roku od dneva nakupa deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega 
materiala ali slabe izdelave!

Če se v tem času proizvod pokvari zaradi slabega materiala ali izdelave, ga bomo brezplačno  
zamenjali z novim, če bo čas popravila daljši od 45 dni.
Za čas popravila se podaljša garancijski rok. Čas zagotavljanja vzdrževanja in dobave 
rezervnih delov je tri (3) leta, po preteku garancije.
 
OPOZORILO: garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajal-
ca za napake na blagu.

POOBLAŠČENI SERVIS : TOPMASTER d.o.o. 
                          Slovenčeva ulica 24
   1000 Ljubljana
   Tel: 05/ 905 91 58
   Fax:01/ 905 91 59

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v evropski uniji in v drugih evrop-
skih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).
 Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete 

ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto 
za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka 
boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih 
bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje 
materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o 
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje 
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in 
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob do-

bavi električne oziroma elektronske opreme.



ΕΓΓΎΗΣΗ
Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,
τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Εάν η συσκευή αυτή παρ΄ όλα αυτά κάποτε δεν 
λειτουργήσει άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποταθείτε προς το τμήμα μας εξυπηρέτησης 
πελατών στην διεύθυνση που αναφέρεται στην κάρτα αυτή. Ευχαρίστως είμαστε και τηλεφωνικά στη διάθεσή 
σας στον αριθμό σέρβις που αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης. Για την αξίωση της εγγύησης ισχύουν τα εξής:
1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Δεν θίγονται από την εγγύηση αυτή οι 
νόμιμες αξιώσεις σας εγγύησης. Η εγγύησή μας σας παρέχεται δωρεάν.
2. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα της συσκευής που οφείλονται αποδεδειγμένα σε σφάλμα υλικού ή 
παραγωγής και περιορίζεται κατά την κρίση μας σε αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων ή σε αντικατάστα-
ση της συσκευής σας. 
3. Από την εγγύησή μας εξαιρούνται τα εξής:
- Βλάβες της συσκευής που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών συναρμολόγησης ή σε όχι σωστή εγκατά-
σταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης (όπως π.χ. σύνδεση σε εσφαλμένη τάση ή σε λάθος είδος ρεύματος) 
ή σε μη τήρηση των όρων συντήρησης και ασφαλείας ή σε περίπτωση έκθεσης της συσκευής σε ασυνήθιστες 
καιρικές συνθήκες ή σε έλλειψη  φροντίδας και συντήρησης. - Βλάβες της συσκευής που οφείλονται σε κατα-
χρηστική ή εσφαλμένη χρήση (όπως π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής ή χρήση μη εγκεκριμένων εργαλείων 
ή αξεσουάρ), σε είσοδο ξένων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος, πέτρες ή σκόνη, βλάβες μετα-
φοράς), άσκηση βίας ή ξένη επέμβαση (όπως π. χ. βλάβη από πτώση). - Βλάβες της συσκευής ή τμημάτων 
της συσκευής που οφείλονται σε συνήθη ή φυσική φθορά. Καλώδιο τροφοδοσίας και βύσμα. - Γενικές ζημιές 
σε μηχανήματα που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί κ.λπ., Η 
ακεραιότητα των δοντιών των γραναζιών (σπασμένα, φθαρμένα). - Μέρη και αναλώσιμα, τα οποία υπόκεινται 
σε φθορά λόγω χρήσης, όπως λιπαντικά, λάδια, βούρτσες, οδηγούς, κυλίνδρους, τακάκια, ιμάντες κίνησης, εύ-
καμπτοι άξονες, έδρανα, σφραγίδες, κασέτες εμβόλων και κ.λπ. Αξεσουάρ και αναλώσιμα όπως λαβές, ακρο-
φύσια, μπαταρίες, θήκες, φορτιστές, τρυπάνια, δίσκοι κοπής, καλέμια, βελόνια, σμίλες, αλυσίδες, γυαλόχαρτα, 
μειωτήρες, δίσκους στίλβωσης, κεφάλες χλοοκοπτικων και άλλα. Ζημιές που προκαλούνται από υπερφόρτωση 
ή έλλειψη αερισμού και ανεπαρκή λίπανση των κινούμενων εξαρτημάτων. Βλάβη στον ηλεκτρικό διακόπτη ή 
στον ηλεκτρονικό έλεγχο λόγω σκόνης ή θραύσης. Φθαρμένα ρουλεμάν ή μπλοκαρισμένα λόγω υπερφόρτω-
σης, συνεχούς λειτουργίας ή σκόνης. Σπάσιμο μειωτήρα (κεφαλή) που προκαλείται από το μηχανισμό φρένου. 
- Βλάβη του ροτορα ή κορώνας, που συνίσταται στη συγκόλληση μεταξύ τους, λόγω τήξης της μόνωσης που 
προκαλείται από συνεχή υπερφόρτωση. Βλάβη στο ρότορα ή κορώνα που προκαλείται από υπερφόρτωση ή 
ελλιπή αερισμό, που εκδηλώνεται ως αποχρωματισμός του συλλέκτη ή των περιελίξεων. Παρουσία ασυνή-
θιστου χάσματος ανάμεσα στο έμβολο(πιστόνι) και τον κύλινδρο ως αποτέλεσμα υπερφόρτισης, συνεχούς 
λειτουργίας ή σκόνης
4. Η εταιρεία GTC Λευκαδιτης δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τρίτους, “εταιρείες παροχης 
ηλεκτρικης ενεργειας”, ζημιές από εξωτερική φύση, όπως ηλεκτρικές διαταραχές, μη κανονική τάση και έχει το 
δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή εγγύησης για: - Κενό σειριακό αριθμό αυτού του μηχανήματος με συμπληρω-
μένη κάρτα εγγύησης. - Διαγραμμένη ή ελλείπουσα ετικέτα του μηχανήματος. - Ζημιές από τη μεταφορά, την 
ακατάλληλη αποθήκευση και την εγκατάσταση μηχανημάτων. - Προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης παρέμβα-
σης σε μη εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. - Ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση (μη οδηγίες) 
του μηχανήματος από τον πελάτη ή τρίτα μέρη. - Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση του μηχανήματος σε 
περιβάλλον διαφορετικό από αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής (Υγρασία, θερμοκρασία, εξαερισμός, τάση, 
σκόνη κλπ.) - Ζημιές που προκαλούνται από την είσοδο ξένων αντικειμένων στο μηχάνημα. - Ζημιές που προ-
καλούνται από απρόσεκτο χειρισμό του μηχανήματος. - Οταν λείπουν προστατευτικά κιβώτια, δίσκοι, οπίσθιοι 
πίνακες και άλλα στοιχεία που αποτελούν μέρος της δομής του οργάνου και προορίζονται να εξασφαλίσουν 
ασφαλή και σωστή λειτουργία. - Το καλώδιο τροφοδοσίας του οργάνου επεκτείνεται ή αντικαθίσταται από τον 
πελάτη.
5. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία της αγοράς της συσκευής. 
Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να εγερθούν πριν τη λήξη της διάρκειας της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από 
την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείονται αξιώσεις εγγύησης μετά την πάροδο της διάρκειας της εγγύ-
ησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση δεν συνεπάγεται την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε την νέα 
έναρξη της διάρκειας της εγγύησης για τη συσκευή ή για ενδεχομένως χρησιμοποιηθέντα νέα ανταλλακτικά. 
Αυτό ισχύει και στην περίπτωση σέρβις επί τόπου.
6. Για την αξίωση της εγγύησης παρακαλούμε να δηλώσετε την ελαττωματική σας συσκευή στο: www.raider.
gr ή www.gtc-hardware.gr . Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύηση, θα σας επιστραφεί αμέσως είτε η 
επισκευασμένη συσκευή είτε μία καινούργια συσκευή. Ευχαρίστως επισκευάζουμε ελαττώματα της συσκευής 
έναντι πληρωμής, εάν τα ελαττώματα αυτά δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε 
να στείλετε τη συσκευή στη διεύθυνση του σέρβις μας. Για αναλώσιμα και σε περίπτωση που λείπουν εξαρτή-
ματα παραπέμπουμε στους περιορισμούς αυτής της εγγύησης σύμφωνα με τους πληροφορίες σέρβις αυτών 
των οδηγιών χρήσης.





MODEL.............................................................................................................................................

SERIAL  № ....................................................................................................................................

TERM ...............................................................................................................................................

№, date of invoice / cash receipt..................................................................................................

DETAILS OF BUYER

NAME / COMPANY ...........................................................................................................................

ADDRESS.........................................................................................................................................

SIGNATURE OF BUYER...............................................................................................................

WARRANTY CARD

DETAILS OF SELLER

NAME / COMPANY ............................................................................................................................

ADDRESS .........................................................................................................................................

DATE / STAMP ................................................................................................................................

(be filled in by the employee)

(be filled in by the employee)

(I am familiar with warranty conditions and the operating device is in good 
working order and accessory)

(be filled in by the employee)

(be filled in by the employee)

SERVICE REPORT

Receiving 
Protocol

Date of 
adoption Description of the defect Date of 

transmission Signature

Central Service: Bulgaria, Sofia, “Lomsko shose” 246, tel .: +359 700 44 155 (free for the whole country)

(for details see the warranty conditions)









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
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