
ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ГРЪБНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЪСКАЧКА 16 литра 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
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СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. КОРПУС И ПОМПА
2. АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ
3. КАПАК И РЕЗЕРВОАР
4. УДЪЛЖИТЕЛ И РЪКОХВАТКА
5. МАРКУЧ
6. РАЗПРЪСКВАЧ
7. КОЛАН

1. Всеки път след използване на пръскачката, батерията трябва да се зареди, с цел
удължаване на живота и.
2. Когато зареждате батерията, моля уверете се, че пръскачката е на позиция
„изключено”.
3. След използване и зареждане на пръскачката, трябва да се съхранява правилно. Ако
няма да я използвате дълго време, моля зареждайте батерията, веднъж на всеки два
месеца.
4. След употреба, почистете пръскачката отвън и отвътре и я поддържайте суха.
5. Съхранявайте пръскачката на сухо място. Не я дръжте на пряка слънчева светлина.
6. Не оставяйте остатъци от утайки на инсектициди, пестициди, хербициди и др. на
дъното на пръскачката.

Възможни неизправности: 
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Предупреждение за безопасност: 

Ако използвате пръскачката с опасни или отровни течности, придържайте се 
стриктно към инструкциите, дадени от производителя на тези препарати. 
След работа, почистете пръскачката старателно отвътре и отвън. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля почистете резервоара отвътре, като наливате вода всеки път 
след работа. Използвайте филтъра, когато наливате вода. 

ВНИМАНИЕ: Не оставяйте батерията без заряд! В противен случай рискувате да я 
повредите. Моля зареждайте поне веднъж на два месеца. 

----------------------- 

ПРЪСКАЧКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ГАРАНЦИОННА КАРТА 

№ ……….. 

Продавач : ………………………………….….……………………… 

Купувач : ……………………………………………………………… 

Адрес : ………………………………………………………………… 
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Гаранционен срок : ……… месеца. 
 

Условия за гаранционно обслужване и ремонт: 
1. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в 

производството или в материала, от който са изработени  отделните части. 
2. Причината за повредата се установява и признава само от упълномощения 

сервиз. Магазините, които продават машините нямат такива права. 
3. Гаранция не се признава в следните случаи: 

- след изтичане на гаранционния срок. 
- когато не е спазено някое от условията за съхранение и експлоатация, които са 

посочени в съпровождащите изделието документи – ръководство за експлоатация, 
инструкция за работа, обслужване и пр.  

- когато е правен опит за отстраняване на повредата или за изменение на 
конструкцията на изделието и на отделни негови части от купувача или други 
неупълномощени лица, включително и от неупълномощени сервизи. 

- когато повредата е получена при транспорт или в резултат от небрежно отношение 
и претоварване след закупуването и. 

- Непочистена техника не се приема за ремонт. 
                                                                                                   
  
 
 
Дата : ……………….                                               Купувач: …………… 

     / подпис / 
Град: ……………… 

 
 
Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на 
потребителската стока с договора за продажба, съгласно чл.112-115 от ЗЗП. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННАТА КАРТА, ВКЛЮЧВАЩИ ПРАВАТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО Чл.112-115 ОТ ЗЗП: 
 
 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) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на 
договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за 
продажба. 
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) 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) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) 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. 
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(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) 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) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) 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) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) 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) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) 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. 

 

TAIZHOU CITY HANGYU PLASTIC CO.,Ltd. 
18# Songnong Rd., Shizhu Industry Zone, Sanjia, Jiaojiang, 
Zhejiang, China 

 
 
 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 
 

 
The manufacturer, TAIZHOU CITY HANGYU PLASTIC CO.,Ltd. declares 
under the own responsibility, that machine: 

 

 

Designation of the machine: Electric sprayer 
MODEL: OLD-16L-02 

 

 

is compliant with the following directives: 

2006/42/EC Machinery Directive 

and European standards: 
EN ISO 12100:2010 
ISO 19932-1:2006 
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ISO 19932-2:2006 
 

 
 
 
 

This machine is CE marked. 
 

 
 
 
 

MANUFACTURER, HOLDER COMPANY SIGN AND STAMP: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE:2015-1-10 
 
 
 
 
 
 

ТЕЛЕФОНИ СЕРВИЗ 

ПЛОВДИВ -    
ПЕНКО МЛАДЕНОВ 0889 227 589 
ул. Васил Левски 242 / Карловско шосе/   

СОФИЯ  
МАГАЗИН ‘ГАРДЕНИЯ 0882 859 646  
кв. Горубляне, бул. Самоковско шосе 82  

ПЛЕВЕН   
ДИКАР КОНСУЛТ ООД 064/ 888 111 
ул.. БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ 13  

ВАРНА  
СЕРВИЗ ГАРДЕНИЯ 888132261 
Бул.СЛИВНИЦА 181  /циркова площадка/   

БУРГАС 

0888 716 268 ВАСИЛ  МАРКИН 
кв. МЕДЕН РУДНИК ул. ТРАКИЕЦ 30, зона Г, до бл. 126   

КАРЛОВО- СКЛАД, СЕРВИЗ тел/факс: '0335/ 96 973 
СД "ПРОВИТА - 92" 0887 938 323; 0886 792 828 
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 886 792 828 

КАРЛОВО- МАГАЗИН тел/факс: '0335/ 98 894 
СД "ПРОВИТА - 92" 0889 959 163 
ул. ВАСИЛ КАРАИВАНОВ  71Б   

КИРКОВО 036792130 
ЕТ ЕМИДИ - БИСЕР СТОЯНОВ 0885598692 
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РАКОВСКИ тел/факс: 03151/ 4119 
СД "ПРОВИТА - 92" 0887 499 972 
кв. Ген. Николаево, ул. Г.С. Раковски 52   

БЛАГОЕВГРАД 

073830821 "ВОЙНИШКИ " ООД 
Бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 46   

БЛАГОЕВГРАД   
СД "ПРОВИТА - 92" 0887 499 891 
ул. СТРАЦИН 26   

СТАРА ЗАГОРА 

0888 622 312 "ФАТУМ  ЕООД" 
ул. ПРОМИШЛЕНА 17   

СТАРА ЗАГОРА   
СД "ПРОВИТА - 92"   
ул. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 132   

ХАРМАНЛИ   
"ЕТ АЛЕГРА"   /М-Н ЩИЛ/ 0887567899 
ул. ЯНКО САКЪЗОВ 2    

ЕЛХОВО   
СД "ПРОВИТА - 92" 0887 938 301 
ул. ЦАР ЦИМЕОН 4   

ХАСКОВО 038/ 588 881 
РОСИСЕРВИЗ ЕООД ул. БАНСКА 9 0888 318 651 

КЪРДЖАЛИ   
"КРИС 97" 0888 888 642 
ул.РАКОВСКА  4 
СМОЛЯН 
"КРИС 97" 
МИНЬОРСКА 1   
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