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1. ΕΓΏ NTRODUCTION  

 

Αγαπητέ πελάτη! 

 

Σας ευχαριστούμε για την απόφασή σας να αγοράσετε ένα προϊόν 

RURIS και για την εμπιστοσύνη σας στην εταιρεία μας! Η RURIS 

βρίσκεται στην αγορά από το 1993 και εκείνη την εποχή έχει γίνει 

ισχυρή μάρκα, χτίζοντας τη φήμη της διατηρώντας τις υποσχέσεις της, 

της, ας, εις, εις, ας, επου, επροσως, εις γιαλώντης, επουτηρώντης, 

επας, επας, εως, επρος, επας, επότηρώντις επότις συτως συτις συτις 

συντις συντις συντις συντις συν, ντις συντ.   

Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα εκτιμήσετε το προϊόν μας και θα 

απολαύσετε την απόδοσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 

RURIS προσφέρει στους πελάτες του όχι μόνο μηχανήματα, αλλά 

πλήρεις λύσεις. Ένα σημαντικό στοιχείο στη σχέση με τον πελάτη είναι 

η συμβουλή τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, οι πελάτες RURIS 

έχουν στη διάθεσή τους έν έν έν έν ένα ολο δίκτο δίκτο δίκτο δίκτο 

δίκτο δικτο σύνο σύνο σύνας στολόκλο κας. 

Για να απολαύσετε το προϊόν που έχετε αγοράσει, διαβάστε ο χρήστης 

χειροκίνητο προσεκτικά. Ακολουθώντας τις οδηγίες, θα εγγυηθείτε 

μεγάλη χρήση.  

Η RURIS εργάζεται συνεχώς στην ανάπτυξη των προϊόντων της και 

ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, μεταξύ άλλων, το 

σχήμα, την εμφάνιση και την απόδοσή τους, χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση. 

 

Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που επιλέξατε προϊόντα RURIS! 

 

Πληροφορίες και υποστήριξη πελατών: 

Τηλέφωνο: 0351.820.105 

e-mail: info@ruris.ro 

 

 

 

 

 

mailto:info@ruris.ro
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2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ  

 

2.1 ΓΕΝΙΚΌΣ ΕΝΔΕΊΞΕΙΣ  

Οι χρήστες για πρώτη φορά θα πρέπει να επιδιώκουν εκπαίδευση από εξειδικευμένο 

προσωπικό. 

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για άτομα στην περιοχή εργασίας του νεφελοψεκαστήρα. 

Δουλέψτε μόνο όταν είστε σε καλή φυσική κατάσταση. Κόπωση ή η ασθένεια οδηγεί 

επίσης σε παρακολούθηση. Εκτελέστε όλη τη δουλειά ήρεμα και με προσοχή Ποτέ μην 

δουλεύεις κάτω από το. επιρροή αλκοόλ. 

Ο αέρας jet έχει πολύ υψηλή ταχύτητα εξόδου και επομένως δεν πρέπει ποτέ να είναι 

σκηνοθεσία σε άτομα ή ζώα. 

Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ατομικής προστασίας για σου ασφάλεια. 

Για να αποφύγετε ακρόαση ζημιά, ο προστατευτικός περιγράφεται εξοπλισμός 

παρακάτω πρέπει να φοριούνται: τα ρούχα πρέπει να είναι κατάλληλα, στενά, αλλά όχι 

εμπόδια κίνηση Μην. φοράτε φορέματα, σορτς, σανδάλια, κ.λπ.. αυτό μπορεί να πιαστεί 

μέσα θάμνοι ή κλαδιά. 

Προστατέψτε το πρόσωπο και μάτια με πρόσωπο μάσκα ή γυαλιά. 

Σε ειδικές καταστάσεις, φθορά μια αναπνευστική συσκευή για αποφυγή δηλητηρίαση. 

Για να αποφύγετε ακρόαση ζημιά, κατάλληλη προσωπική θόρυβος πρέπει να είναι η 

προστασία φθαρμένος (π.χ. ακουστικά, κάψουλες αυτιών, κερί μαλλί ακουστικά, κ.λπ.). 

Φορέστε ανθεκτικά υποδήματα με σόλες χωρίς ολίσθηση. 

2.2 ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ  

Πριν χρήση, ελέγξτε το σφίξιμο από όλα προσβάσιμα μπουλόνια και καρύδια; εάν είναι 

απαραίτητο, προσαρμόστε τη σφίξιμο. 

Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο στον τομέα χρήσης που ορίζεται στις οδηγίες χρήσης. 

Οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να παρατηρούνται κατά τη διάρκεια δουλειά. 
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Ο ψεκαστήρας έχει σχεδιαστεί για το εφαρμογή φυτοπροστασία προϊόντα εγκεκριμένος 

από τις εθνικές αρχές. 

Ο ψεκαστήρας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί (χωρίς προϊόν πλήρωση) για 

αφαίρεση φύλλα, γρασίδι, χαρτί, σκόνη και χιόνι, π.χ μέσα. κήποι, στάδια, πάρκα ή οδοί 

(ισχύει μόνο όταν η αντλία ενισχυτή αποσυνδέεται). 

Σημείωση: Εάν ένας ενισχυτής αντλία είναι εξοπλισμένο, πρέπει να είναι 

απενεργοποιημένος να χρησιμοποιήσω το νεφελοψεκαστήρα ως α ανεμιστήρας 

(ισχύει σε όλα τα μοντέλα εξοπλισμένα με αντλία ενισχυτή). 

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρευστό στο δοχείο 

διαλύματος, διαφορετικά η αντλία πίεσης ενδέχεται να αποτύχει. Η δεξαμενή 

διαλύματος ψεκαστήρα πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση 

Ο νεφελοψεκαστήρα χρησιμοποιείται μόνο για τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζεται. 

Συμβουλές για εργασία 

Πλησιάστε την περιοχή εργασίας με τον κινητήρα στο ρελαντί, ανοίξτε τη βρύση 

διαλύματος του μηχανήματος και επιταχύνετε για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 

ψεκασμού. 

Τα σωματίδια που παρασύρονται από το αεροπλάνο μπορούν να αναπηδήσουν 

εμπόδια, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων γύρω. Ποτέ μην εργάζεστε σε 

μια ασταθή υποστήριξη. Λόγω του αυξημένου κινδύνου πτώσης, δώστε προσοχή σε 

εμπόδια όπως κορμοί δέντρων, ρίζες, τάφροι κ.λπ. 

Συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή όταν εργάζεστε σε πλαγιές. 

Μην αγγίζετε το σιγαστήρα ενώ είναι ζεστό. 

 

 

 

 

 



 

6 
 

3. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ  

 
 

1. δεξαμενή διαλύματος καπάκι; 

2. δεξαμενή διαλύματος; 

3. καπάκι δεξαμενής καυσίμου 

4. μπουζί; 

5. φίλτρο αέρα; 

6. καρμπυρατέρ; 

7. demaror; 

8. σιγαστήρας; 

9. εκτροπέας; 

10. ρύθμιση ψεκασμού ; 

11. κανόνι ψεκασμού . 

12. σύστημα στερέωσης δεξαμενής διαλύματος . 

13. διάλυμα βρύσης; 

14. μοχλός συσκευής απόρριψης . 

15. μοχλός γκάζι; 

16. σοκ πτερύγιο; 

17. βαλβίδα αποστράγγισης. 

18. αντλία πίεσης (ανατροπέας) (A103S) 

 

     

 

 

 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ  

Τεχνικά δεδομένα  Α102 A103S 

Κινητήρας τύπος Μονό κυλίνδρο 2χρονος Μονό κυλίνδρο 2χρονος 
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κινητήρας κινητήρας 

Κύλινδρος 

χωρητικότητα 

42 cm3 44 cm3 

Ισχύς 2.1 kW (2.9 hp) 2.2 kW (3 hp) 

Καρμπυρατέρ Θάλαμος σταθερού επιπέδου 

καρμπυρατέρ 

Καρμπυρατέρ σταθερού 

επιπέδου 

Άνοιγμα Ηλεκτρονικά Ηλεκτρονικά  

Καύσιμο δεξαμενή 

χωρητικότητα 

1,4 λίτρα 1,4 λίτρα 

Χωρητικότητα δοχείου 

προϊόντος 

14 Λ 16 Λ 

Αέρας απόδοση <> 680 m3 /η <> 680 m3 /η 

Μέγιστος αέρας 

ταχύτητα 

100 μ / s 100 μ / s 

Μέγιστη απόσταση το 

σωματίδιο διαλύματος 

μπορεί να φτάσει 

οριζόντια * 

12 μ 12 μ 

Μέγιστο ύψος το 

σωματίδιο διαλύματος 

μπορεί να φτάσει σε 

κάθετη θέση * 

7 μ 10 μ 

Διαστάσεις cm Πλάτος / ύψος / μήκος: 68, 

45, 34 (χωρίς ψεκασμό 

βαρέλι) 

Πλάτος / ύψος / μήκος: 68, 

45, 34 (χωρίς ψεκασμό 

βαρέλι) 

Βάρος 12,5 kg 13 kg 

Ένταση ήχου 110 dB(Λ) 110 dB(Λ) 

Επιτάχυνση <6.3 μ / s <6.3 μ / s 
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5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ.  

Λόγω μεταφοράς, ο νεφελοψεκαστήρας παραδίδεται μερικώς συναρμολογημένο, το 

νεφελοψεκαστήρας θα χρησιμοποιηθεί πλήρως συναρμολογημένο. 

Για να συναρμολογήσετε εντελώς αυτά τα βήματα: 

• Συνδέστε τους 2 σωλήνες στη δεξαμενή διαλύματος. 

• Ο διαφανής σωλήνας περνά μέσα από το λύση κόσκινο και συνδέεται με το 

καπάκι. 

 

• Ταιριάζει με τον ευέλικτο σωλήνα και ασφαλίστε με τον μεγάλο σφιγκτήρα. 

 

• Συνδέστε το σωλήνα επέκτασης 1 στην ευέλικτη ζεύξη ασφαλίζοντάς το με το 

μικρό κολάρο. 

 

• Ταιριάζει με τη βρύση λύσης ασφαλίζοντάς την με τον ίδιο σφιγκτήρα. 
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• Ταιριάζει με την εργονομική λαβή. 

 

• Συνδέστε το σωλήνα επέκτασης 2 στο σωλήνα επέκτασης 1. 

 

 

 

 

 

 

 

• Βιδώστε τη μήτρα στη χοάνη. 
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• Συνδέστε τη χοάνη στο σωλήνα επέκτασης 2. 

 

• Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Κάθε σωλήνας θα εξασφαλιστεί με κολάρο. 
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6. ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ  

Καύσιμο και λάδι 

Καύσιμο: το νεφελοψεκαστήρας σας είναι εξοπλισμένο με υψηλή απόδοση 2χρονος 

κινητήρας και τρέχει σε μείγμα καυσίμου + λαδιού  

Σημαντικό: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τακτικός εξαπολύθηκε βενζίνη στο μείγμα 

καυσίμου. 

Η ανάμιξη βενζίνης + λαδιού δεν γίνεται απευθείας στη δεξαμενή.  

Τα καύσιμα μπορούν να αποθηκευτούν μόνο σε κατάλληλα δοχεία (κουτιά) 

Ανάμιξη αναλογία: Συνιστούμε ένα μείγμα 25 ml λαδιού σε βενζίνη 1 λίτρου όταν χρήση 

Ruris 2TT Max ή λάδι ταξινόμησης API: TC ή υψηλότερο. 

Για να ομογενοποιήσετε το καύσιμο με το λάδι, είναι απαραίτητο να μετακινήσετε το 

δοχείο  

Συμβουλή: μην χρήση το μείγμα καυσίμου μετά από περισσότερες από 7 ημέρες, μετά 

από κάθε χρήση αδειάστε τη δεξαμενή καυσίμου και ξεκινήστε το ατομοποιητή. 

6.1 ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΎ ΚΑΥΣΊΜΩΝ  

 

Αυτό το καύσιμο είναι πολύ εύφλεκτο. Μην καπνίζετε ή φέρετε φλόγα ή σπινθήρες κοντά 

στο καύσιμο. 

 

1. Σταματήστε τον κινητήρα πριν ανεφοδιάσετε τη μονάδα.  
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2. Χρησιμοποιώντας το λάθος λάδι μπορεί να οδηγήσει σε βύσματα, φραγή εξάτμισης 

ή κατάσχεση δακτυλίου εμβόλου. 

3. Μετακινηθείτε τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από το σημείο ισχύος πριν ξεκινήσετε τον 

κινητήρα. 

4. Η χρήση λανθασμένων καυσίμων θα προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα εσωτερικά 

μέρη του κινητήρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

7. ΕΠΙΤΡΟΠΉ  

7.1 ΈΝΑΡΞΗ / ΔΙΑΚΟΠΉ  

Ξεκινώντας τον κινητήρα 

• Πατήστε τη βαλβίδα αποχέτευσης για να ανανεώσετε το καύσιμο στο 

καρμπυρατέρ. 

 

• Ενεργοποιήστε τη μετάβαση σε θέση "1". 

 

 

 

 

 

• Πατήστε το μοχλός γκάζι και κλειδώστε το. 
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Λειτουργήστε το τσοκ (μόνο όταν ο κινητήρας είναι κρύος). 

 

Λειτουργήστε το εκκινητή για να ξεκινήσετε τον κινητήρα. Βιδώστε τη λαβή εκκίνησης 

και λειτουργήστε ομαλά στο πρώτο στάδιο έως ότου συναντηθεί μια μικρή αντίσταση 

και μετά λειτουργήστε σταθερά.  

 

Αφού ξεκινήσει ο κινητήρας, μετακινήστε το τσοκ στην ανοιχτή θέση, λειτουργήστε το 

μοχλό γκάζι και ο κινητήρας θα ανανεώσει. 

 

Διακοπή του κινητήρας 

Γυρίστε το διακόπτη στη λαβή πολλαπλών λειτουργιών στο "0" θέση. 
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Προσαρμογή του ιμάντα μεταφοράς 

Προσαρμόζεται στο μέγεθος του χρήστη. 

Οι ιμάντες ώμου είναι ρυθμιζόμενα στο επιθυμητός μήκος χρησιμοποιώντας το κλιπ. 

Συμβουλή: το μεταφορά ιμάντες προσαρμόστε έτσι ώστε το πίσω μαξιλάρι ταιριάζει 

ενάντια στο χρήστης πίσω. 

Συμβουλές για χρήση 

Κάθε φορά πριν ξεκινήσετε τη δουλειά είναι σημαντικό ελέγξτε το τέλεια λειτουργία και 

το ρυθμιστική κατάσταση του atomiser (γκάζι, κουμπί on / off, συσκευή προστασίας, 

επίσης τα μέρη όπου το καύσιμο μπορούσε διαρροή). 

Πριν ξεκινήσετε και κατά τη διάρκεια δουλειά, ο χρήστης πρέπει να έχει σταθερή θέση. 

Ψεκάστε 

Ανοιχτό ο λύση βρύση, λειτουργήστε το μοχλό γκάζι και δείξτε το σωλήνα ψεκασμού 

προς την περιοχή εργασίας. Για ένα ομίχλη ψεκάστε, γυρίστε την αριθμημένη βρύση 

από 1 έως 4 για να αυξήσετε ή μειώστε τη ροή του υγρού. 

Πίνακας ενδεικτικών τιμών 

Θέση εργασίας * 

Θέση 1 0,53 l / min 

Θέση 2 0,94 l / min 

Θέση 3 1,92 l / min 

Θέση 4 2,70 l / min 

Κατανάλωση 

καυσίμου 

Βενζίνη 1 λίτρου ανά 

ώρα 

 

* Οι τιμές ροής ισχύουν για οποιαδήποτε θέση του σωλήνα ψεκασμού. 
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* Η απόσταση μπορεί να επηρεαστεί από καιρικές συνθήκες (ανέμου, υγρασία και 

θερμοκρασία) 

8 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ.  

Φίλτρο αέρα 

Το φίλτρο αέρα παγιδεύει ακαθαρσίες και μειώνει έτσι κινητήρας φθορά. 

Η τακτική συντήρηση φίλτρου αέρα επεκτείνει το ζωή του η συσκευή σας. 

Ελεγχος και καθαρίστε το φίλτρο αέρα με περιοδικά καθαρισμό και εκτόξευση του 

φίλτρου. 

Ποτέ μην το χρησιμοποιείτε το atomizer χωρίς ο αέρας φίλτρο επειδή σωματίδια σκόνης 

απορροφήθηκε από το καρμπυρατέρ στο κύλινδρος οδηγήστε σε πρόωρη ζημιά 

κινητήρα, κύλινδρος γρατσουνιές. 

Να διατηρηθεί απόδοση και επέκταση η ζωή του σου κινητήρας Συνιστάται 

μετεπεξεργασία σύμφωνα με τα σημάδια του κατασκευαστή. 

Φορτία αέρα μείωση κινητήρας δύναμη. Αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου και 

επομένως, το ποσό εξάτμιση ρύποι αερίου. Σε προσθήκη, αρχή είναι έγινε πιο δύσκολο. 

Σε περίπτωση βαρύ εντυπωσιακό, το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί σε μη φλεγόμενο 

υγρό καθαρισμού (θερμό σαπουνόνερο) · το φίλτρο πρέπει να είναι απολύτως ξηρό. 

Αν το φίλτρο το υλικό είναι υπέστη ζημιά, τα σχετικά μέρη πρέπει να αντικατασταθούν 

αμέσως. Για ζημιά στον κινητήρα λόγω ακατάλληλης συντήρησης, το σφάλμα δεν 

πληροί τους όρους της εγγύησης. 

Προς αφαιρέστε ο αέρας φίλτρο, αφαιρέστε το προστατευτικό φρουρός Όταν ταιριάζει, 

βεβαιωθείτε ότι. ο αέρας φίλτρο είναι σωστά τοποθετημένο. 

Ζωγραφίστε μονιμό 

Το εξαερισμός τρύπα στο γεμιστικό καυσίμου καπάκι είναι δωρεάν. 

Προϊόν δεξαμενή καπάκι 

Το προϊόν δεξαμενή το καπάκι πρέπει πάντα να σφραγίζει τέλεια - λάδι ο σφραγίδα 

τακτικά Όταν το προϊόν. δεξαμενή το καπάκι δεν είναι σφιχτό, το υγρό στον εκτροπέα 

ψεκασμού γίνεται άνιση. 
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Πατήστε για προϊόν ψεκασμού 

Ελέγξτε τακτικά το υγρό βρύση και λάδι ή γράσο Για να το κάνετε αυτό:. ξεβιδώστε η 

κορυφή της βρύσης (γυρίζοντάς το ένα τρίμηνο κύκλος ασταθής και αφαιρέστε το. Λάδι 

/ πλένετε τον πείρο ανύψωσης και δαχτυλίδι σφράγισης καλάθι, και συναρμολόγηση 

πίσω μαζί. Αν απαραίτητο, ο μπορεί να είναι ο δακτύλιος σφράγισης αντικαταστάθηκε. 

Βύσμα σπινθήρα 

Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με βύσμα 2 εγκεφαλικού επεισοδίου π.χ. Βύσμα 

σπινθήρα G6C. 

Η απόσταση κανονισμού μεταξύ του ηλεκτρόδια είναι 0.5 mm. 

Προσοχή! Ελέγξτε την κατάσταση το μπουζί τακτικά, κάθε 50 ώρες λειτουργίας. Α 

μπουζί με καμένα ηλεκτρόδια πρέπει να είναι αντικαταστάθηκε (βύσμα μπουζί 2 

εγκεφαλικού επεισοδίου). 

Αντλία πίεσης (ανατροπή). 

Η αντλία πίεσης έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει και να διατηρεί μια σταθερή πίεση υγρών. 

Προειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια εργασίας συντήρησης 

Οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο θα 

πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένα κέντρα υπηρεσιών RURIS Μόνο. 

πρωτότυπο χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά. 

Προς το συμφέρον σου ασφάλεια, μην κάνετε ποτέ τροποποιήσεις στο atomizer. 

Μην πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης και μην κρατάς η συσκευή κοντά στο 

ανοιχτός φλόγα. 

Ελέγξτε τακτικά τη σφράγιση και εξαερισμός του νήμα καπάκι στο καύσιμο δεξαμενή 

Χρησιμοποιήστε καλή ποιότητα. μπουζί Ελέγξτε την κατάσταση. ο μπουζί καλώδιο 

συχνά. 

Μην το χρησιμοποιείτε το atomizer με ελαττωματικό ή διαλυμένος σιγαστήρας (φωτιά 

κίνδυνος, ακρόαση ζημιά). 

Καθαρισμός, συντήρηση και επισκευή λειτουργίες πρέπει να εκτελείται μόνο με τον 

κινητήρα απενεργοποιημένο. Η εξαίρεση είναι συντονισμός. 
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8.1 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ  

 

 

Πριν 

από 

τη 

δουλε

ιά 

Καθημερι
νά 

1 

ημερομη

νία ανά 

εβδομάδ

α 

Μετ
ά 
από 
3 
ώρε
ς 

Μετά 
από 
50 
ώρες 

Σε 
Ανάγ
κη 

Καρμπυρατέ

ρ 

Ελεγχος 
ταχύτητα 
αδράνειας 

Χ 
     

Φίλτρο αέρα 

Καθαρός  Χ     

Αντικατάστ

αση 
     

Χ 

Βύσμα 
σπινθήρα 
 

Ρυθμίστε το 
ηλεκτρόδιο 
απόσταση 

    Χ  

Αντικατάστ

αση 
     Χ 

Υποδοχή 

ψύξης / 

ανεμιστήρας 

Καθαρός   Χ    

Ψύξη 
πλευρά 
(κύλινδρος) 

Καθαρός   Χ    

Καύσιμο 
δεξαμενή 

Καθαρός     
Χ 

 

Προσβάσιμε
ς βίδες 
(χωρίς 
προσαρμογή 
βίδα) 

Συλλέγω 

ξανά 
   Χ * Χ 

 

 

Χειριστείτε 
με 
χειριστήρια 

CheckX 
ομαλή 

λειτουργία 

Χ    
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Συναρμολόγ
ηση μηχανής 

Οπτικός 
checkX 

Χ    
 

 

Καθαρός 
    

 
Χ 

 

9 ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ.  

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το νεφελοψεκαστήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ 

πάνω από το χειμώνα),. συνέχισε ως εξής: 

α) Αφαιρέστε τη σκόνη, τις λύσεις ή άλλες ουσίες από το atomizer. 

σι) Με τη βρύση βενζίνης κλειστό, ας ο κινητήρας τρέξτε σε στάση. 

γ) Χωρίς βίδα το μπουζί και χύστε περίπου 5 ml διάβρωση προστασία λαδιού ή κινητήρα 

σε ο κύλινδρος μέσω του μπουζί τρύπα. Λειτουργήστε το εκκινητή 2-3 φορές και μετά 

ταιριάζει στο βύσμα μπουζί. 

ρε) Αν και το δοχείο είναι κατασκευασμένο από UV-σταθεροποιημένο υλικό, 

συνιστούμε να διατηρείτε το μηχάνημα από άμεσο ηλιακό φως. 

ε) Πριν επανεκκίνηση, συνιστάται να αφαιρέσετε το μπουζί, να ενεργοποιήσετε τον 

εκκινητή μερικές φορές και να καθαρίσετε το βύσμα μπουζί για να αφαιρέσετε το λάδι 

από την περίοδο αποθήκευσης, διαφορετικά ο κινητήρας θα έχει μια σκληρή αρχή. 

στ) Στην περίπτωση μεταφοράς σε ένα όχημα, βεβαιωθείτε αυτό η θέση και η 

σταθερότητα του μηχανήματος είναι επαρκής για την αποφυγή διαρροών καυσίμου και 

ζημιών στον ατομοποιητή. 

Σε περίπτωση περισσότερο αποθήκευση συνιστάται να αδειάσετε το διάλυμα και τη 

δεξαμενή καυσίμου. 

g) Μετά από κάθε χρήση, στραγγίστε όλα τα υγρά από τη δεξαμενή και την αντλία πίεσης και 

ξεπλύνετε με καθαρό νερό. 

Βεβαιωθείτε ότι κατά την αποθήκευση το μηχάνημα έχει καθαριστεί και ότι κανένα υγρό δεν 

παραμένει στην αντλία δεξαμενής ή πίας. 

Προστατέψτε το περιβάλλον 

Αποφύγετε καύσιμα ή λάδι παίρνω σε ο έδαφος 
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Προσέξτε για ζώα που μπορεί να είναι μέσα η δουλειά σου περιοχή.  

 

9.1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ  

Ο ατομοποιός είναι γεμάτος μέσα κυματοειδής χαρτόνι κουτιά συσκευασίας. Ο 

ατομοποιός πρέπει να αποθηκευτεί σε ένα ξηρό μέρος με οροφή και προστατευμένος 

εναντίον υγρασία. 

 

Συσκευασία διαστάσεις( cm):  

Μήκος: 55 

Πλάτος: 45 

Ύψος: 78 

Ο ατομοποιός είναι συναρμολογημένο και συσκευασμένο σε κουτί από χαρτόνι. 

Βάρος: 12.5 kg / 13 kg. 
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10. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ  

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, αρ. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Ρουμανία 
Τηλ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro  
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: eng. Stroe Marius Catalin - Γενικός Διευθυντής  
Εξουσιοδοτημένο άτομο για το τεχνικό αρχείο: eng. Flora Nicolae - Διευθυντής Σχεδιασμού 
Παραγωγής 
 
Περιγραφή προϊόντος: ATOMIZOR εκτελεί λειτουργίες ψεκασμού και συγκεκριμένα 
φυτοϋγειονομικά έργα, το ίδιο το μηχάνημα είναι το ενεργειακό στοιχείο και το κινητό κανόνι / 
ψεφόρο.   
Σειριακός αριθμός προϊόντος: xxA1020000 έως xxA1029999 (όπου το xx αντιπροσωπεύει 
τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής)  
Προϊόν: Atomizer 
Μοντέλο: Τύπος RURIS: A102 
Κινητήρας: βενζίνη, 2χρονη, χειροκίνητη εκκίνηση Power: 2,9 hp 
Χωρητικότητα δεξαμενής λύσης: 14 λίτρα 
 
Εμείς, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, κατασκευαστής, σύμφωνα με την H.G. 1029/2008 - υπό 
τους όρους τοποθέτησης μηχανημάτων στην αγορά, Οδηγία 2006/42 / ΕΚ - μηχανήματα · 
απαιτήσεις ασφάλειας και ασφάλειας, Standard EN ISO 12100: 2010 - Μηχανήματα. 
Ασφάλεια, Οδηγία 2000/14 / ΕΚ (τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/88 / ΕΚ), H.G. 
1756/2006 - για τον περιορισμό του επιπέδου των εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, Οδηγία 2014/30 / ΕΕ - σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (HG 487/2016 σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, 
ενημέρωση 2019), Κανονισμός 2016/1628 της ΕΕ (τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 
2018/989 της ΕΕ) - καθορισμός μέτρων για τον περιορισμό των αέριων και σωματιδιακών 
εκπομπών ρύπων από κινητήρες και H.G. 467/2018 σχετικά με τα εκτελεστικά μέτρα, έχουμε 
πραγματοποιήσει τη βεβαίωση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα 
και δηλώνουμε ότι συμμορφώνεται με τις κύριες α α α απροϋπροϋπροϋποθέσες 
αιταιταποθέσεύσες αια α αποθέσες αιταιταιταια α α α αιταποθέσες α α α αιταιταιταιταιτα. 
 
Εγώ, η Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνω με δική μου ευθύνη ότι 

το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα κα: 

- EN ISO 12100: 2010 / SR EN ISO 12100: 2011 - Ασφάλεια μηχανημάτων. Βασικές έννοιες, 

αρχές γενικού σχεδιασμού. Βασική ορολογία, μεθοδολογία. Τεχνικές αρχές 

- EN ISO 3744: 2011 - Μηχανήματα δασοκομίας και κηπουρικής. Κωδικός δοκιμής θορύβου 

για μηχανήματα εξοπλισμένα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. 

- EN 4254-1: 2015 / SR EN 4254-1: 2016 - Γεωργικά μηχανήματα. Ασφάλεια. Μέρος 1. Γενικές 

απαιτήσεις. 

- EN 4254-6: 2009 / AC: 2010; SR EN 4254-6: 2009 / AC: 2011 - Γεωργικά μηχανήματα. 

Ασφάλεια. Μέρος 6. Ψεκασμοί και διανομείς λιπασμάτων υγρού 

- EN ISO 28139: 2009; SR EN ISO 28139: 2010 - Γεωργικά και δασικά μηχανήματα. Η ομίχλη 

που τοποθετείται σε επαναφορά με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Απαιτήσεις ασφάλειας. 
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- EN ISO 13857: 2008 - Ασφάλεια μηχανημάτων. Αποστάσεις ασφαλείας. 

- EN ISO 13732-1: 2008; SR EN ISO 13732-1: 2009 - Εργονομία του θερμικού περιβάλλοντος 

- EN 14982: 2009 - Γεωργικά και δασικά μηχανήματα. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.  

- EN 55014-1: 2017; 55014-2: 2015 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
- EN 61000-3-2 / 2014; 61000-3-3 / 2013 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
 
Χρησιμοποιούμενα άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές:  

• SR EN ISO 9001 - Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

• SR EN ISO 14001 - Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• OHSAS18001 - Επαγγελματικό σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας.  
 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 
Κινητήρες βενζίνης ανάφλεξης σπινθήρα εγκεκριμένοι και χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμό και 
μηχανήματα RURIS σύμφωνα με Κανονισμός 2016/1628 της ΕΕ (τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό 2018/989 της ΕΕ) και τα HG 467/2018 επισημαίνονται με: 
    - Μάρκα και όνομα κατασκευαστή: Ν. Α.Μ .. CO. LTD. 
   -  Τύπος: 1E40F-5 

              - Ισχύς κινητήρα: 2,9 hp 
   - Αριθμός έγκρισης τύπου που λαμβάνεται από τον ειδικό κατασκευαστή: 
                 e13 * 2016/1628 * 2016/1628SHA1 / P * 0433 * 00 
                 - Αριθμός αναγνώρισης κινητήρα - μοναδικός αριθμός. 
                 - TEZ Concept 
           
Σημείωση: η τεχνική τεκμηρίωση ανήκει στον κατασκευαστή.  
Σημείωση: Αυτή η δήλωση συμμορφώνεται με το πρωτότυπο. 
Ισχύς: 10 χρόνια από την ημερομηνία έγκρισης.   
Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Craiova, 24.05.2021 
Έτος εφαρμογής της σήμανσης CE: 2021  
Αριθμός εγγραφής: 498/24.05.2021 
 
Εξουσιοδοτημένο άτομο και υπογραφή:           Ίνγκ. Stroe Marius Catalin 

Γενικός Διευθυντής του 
SC RURIS IMPEX SRL 

 

 

 

 

 

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, αρ. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Ρουμανία 
Τηλ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro  
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: eng. Stroe Marius Catalin - Γενικός Διευθυντής  
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Εξουσιοδοτημένο άτομο για το τεχνικό αρχείο: eng. Flora Nicolae - Διευθυντής Σχεδιασμού 
Παραγωγής 
 
Προϊόν περιγραφή: ATOMIZOR εκτελεί λειτουργίες ψεκασμού και συγκεκριμένα 
φυτοϋγειονομικά έργα, το ίδιο το μηχάνημα είναι το ενεργειακό στοιχείο και το κινητό κανόνι / 
ψεφόρο.   
Σειριακός αριθμός προϊόντος: xxA1020000 έως xxA1029999 (όπου το xx αντιπροσωπεύει 
τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής)  
Προϊόν: Atomizer         
Μοντέλο: Τύπος RURIS: A102 
Κινητήρας: βενζίνη, 2χρονη, χειροκίνητη εκκίνηση Power: 2,9 hp 
Χωρητικότητα δεξαμενής λύσης: 14 λίτρα 
 
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (ακτίνα): 94 dB (A) Επίπεδο ισχύος ήχου: 94 dB 
Ο επίπεδο ισχύος ήχου είναι πιστοποιημένο από το INMA Βουκουρεστίο από το Test Bulletin 
αρ. 20.01.003 / 14.04.2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/14 / ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/88 / ΕΚ και EN ISO 3744: 374. 
 
Εμείς, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, κατασκευαστής, σύμφωνα με την H.G. 1029/2008 - 
υπό τους όρους τοποθέτησης μηχανημάτων στην αγορά, Οδηγία 2006/42 / ΕΚ - μηχανήματα 
· απαιτήσεις ασφάλειας και ασφάλειας, Standard EN ISO 12100: 2010 - Μηχανήματα. 
Ασφάλεια, Οδηγία 2000/14 / ΕΚ (τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/88 / ΕΚ), H.G. 
1756/2006 - για τον περιορισμό του επιπέδου των εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, Οδηγία 2014/30 / ΕΕ - σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (HG 487/2016 σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, 
ενημέρωση 2019), Κανονισμός 2016/1628 της ΕΕ (τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 
2018/989 της ΕΕ) - καθορισμός μέτρων για τον περιορισμό των αέριων και σωματιδιακών 
εκπομπών ρύπων από κινητήρες και H.G. 467/2018 σχετικά με τα εκτελεστικά μέτρα, έχουμε 
πραγματοποιήσει τη βεβαίωση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα 
και δηλώνουμε ότι συμμορφώνεται με τις κύριες α α α α απροϋπροϋπροϋποθέσες 
αιταποθέσεύσες αιτις α αποθέσες αιτις απροϋποθέσες αιτης αιταποθέσες αιτης αιταιτης αιτης 
αιτης αιτης αιτης αιτης αιτης αιτης αιτης αιτης αιτης αι. 
 
Εγώ, η Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνω με δική μου ευθύνη ότι 
το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα κα:  

• SR EN ISO 3744: 2011 - Ακουστική. Προσδιορισμός των επιπέδων ηχητικής ισχύος 
που εκπέμπονται από πηγές θορύβου χρησιμοποιώντας ηχητική πίεση  

• SR EN ISO 9001 - Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

• SR EN ISO 14001 - Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• OHSAS18001 - Σύστημα επαγγελματικής υγείας και διαχείρισης ασφάλειας. 
 
Σημείωση: η τεχνική τεκμηρίωση ανήκει στον κατασκευαστή.  
Σημείωση: Αυτή η δήλωση συμμορφώνεται με το πρωτότυπο. Ισχύς: 10 χρόνια από την 
ημερομηνία έγκρισης.   
Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Craiova, 24.05.2021  
Έτος εφαρμογής της σήμανσης CE: 2021  
Αριθμός εγγραφής: 499/24.05.2021 
 
Εξουσιοδοτημένο άτομο και υπογραφή:           Ίνγκ. Stroe Marius Catalin 

Γενικός Διευθυντής του 
                                                                                        SC RURIS IMPEX SRL 
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, αρ. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Ρουμανία 
Τηλ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro  
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: eng. Stroe Marius Catalin - Γενικός Διευθυντής  
Εξουσιοδοτημένο άτομο για το τεχνικό αρχείο: eng. Flora Nicolae - Διευθυντής Σχεδιασμού 
Παραγωγής 
 
Περιγραφή προϊόντος: ATOMIZOR εκτελεί λειτουργίες ψεκασμού και συγκεκριμένα 
φυτοϋγειονομικά έργα, το ίδιο το μηχάνημα είναι το ενεργειακό στοιχείο και το κινητό κανόνι / 
ψεφόρο.   
Σειριακός αριθμός προϊόντος: xxA103S000 έως xxA103S9999 (όπου το xx αντιπροσωπεύει 
τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής)  
Προϊόν: Atomizer 
Μοντέλο: Τύπος RURIS: A103S 
Κινητήρας: βενζίνη, 2χρονη, χειροκίνητη εκκίνηση Ισχύς: 3 ίππους 
Χωρητικότητα δεξαμενής λύσης: 16 λίτρα 
 
Εμείς, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, κατασκευαστής, σύμφωνα με την H.G. 1029/2008 - υπό 
τους όρους τοποθέτησης μηχανημάτων στην αγορά, Οδηγία 2006/42 / ΕΚ - μηχανήματα · 
απαιτήσεις ασφάλειας και ασφάλειας, Standard EN ISO 12100: 2010 - Μηχανήματα. 
Ασφάλεια, Οδηγία 2000/14 / ΕΚ (τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/88 / ΕΚ), H.G. 
1756/2006 - για τον περιορισμό του επιπέδου των εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, Οδηγία 2014/30 / ΕΕ - σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (HG 487/2016 σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, 
ενημέρωση 2019), Κανονισμός 2016/1628 της ΕΕ (τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 
2018/989 της ΕΕ) - καθορισμός μέτρων για τον περιορισμό των αέριων και σωματιδιακών 
εκπομπών ρύπων από κινητήρες και H.G. 467/2018 σχετικά με τα εκτελεστικά μέτρα, έχουμε 
πραγματοποιήσει τη βεβαίωση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα 
και δηλώνουμε ότι συμμορφώνεται με τις κύριες α α α απροϋπροϋπροϋποθέσες 
αιταιταποθέσεύσες αια α αποθέσες αιταιταιταια α α α αιταποθέσες α α α αιταιταιταιταιτα. 
 
Εγώ, η Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνω με δική μου ευθύνη ότι 

το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα κα: 

- EN ISO 12100: 2010 / SR EN ISO 12100: 2011 - Ασφάλεια μηχανημάτων. Βασικές έννοιες, 

αρχές γενικού σχεδιασμού. Βασική ορολογία, μεθοδολογία. Τεχνικές αρχές 

- EN ISO 3744: 2011 - Μηχανήματα δασοκομίας και κηπουρικής. Κωδικός δοκιμής θορύβου 

για μηχανήματα εξοπλισμένα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. 

- EN 4254-1: 2015 / SR EN 4254-1: 2016 - Γεωργικά μηχανήματα. Ασφάλεια. Μέρος 1. Γενικές 

απαιτήσεις. 

- EN 4254-6: 2009 / AC: 2010; SR EN 4254-6: 2009 / AC: 2011 - Γεωργικά μηχανήματα. 

Ασφάλεια. Μέρος 6. Ψεκασμοί και διανομείς υγρών λιπασμάτων 

- EN ISO 28139: 2009; SR EN ISO 28139: 2010 - Γεωργικά και δασικά μηχανήματα. Η ομίχλη 

που τοποθετείται σε επαναφορά με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Απαιτήσεις ασφάλειας. 

- EN ISO 13857: 2008 - Ασφάλεια μηχανημάτων. Αποστάσεις ασφαλείας. 

- EN ISO 13732-1: 2008; SR EN ISO 13732-1: 2009 - Εργονομία του θερμικού περιβάλλοντος 
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- EN 14982: 2009 - Γεωργικά και δασικά μηχανήματα. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.  

- EN 55014-1: 2017; 55014-2: 2015 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
- EN 61000-3-2 / 2014; 61000-3-3 / 2013 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
 
Χρησιμοποιούμενα άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές:  

• SR EN ISO 9001 - Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

• SR EN ISO 14001 - Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• OHSAS18001 - Επαγγελματικό σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας.  
 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 
Κινητήρες βενζίνης ανάφλεξης σπινθήρα εγκεκριμένοι και χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμό και 
μηχανήματα RURIS σύμφωνα με Κανονισμός 2016/1628 της ΕΕ (τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό 2018/989 της ΕΕ) και τα HG 467/2018 επισημαίνονται με: 
    - Μάρκα και όνομα κατασκευαστή: Ν. Α.Μ .. CO. LTD. 
   -  Τύπος: 1E40F-5 

              - Ισχύς κινητήρα: 3 hp 
   - Αριθμός έγκρισης τύπου που λαμβάνεται από τον ειδικό κατασκευαστή: 
                 e13 * 2016/1628 * 2016/1628SHA1 / P * 0433 * 00 
                 - Αριθμός αναγνώρισης κινητήρα - μοναδικός αριθμός. 
                 - TEZ Concept 
           
Σημείωση: η τεχνική τεκμηρίωση ανήκει στον κατασκευαστή.  
Σημείωση: Αυτή η δήλωση συμμορφώνεται με το πρωτότυπο. 
Ισχύς: 10 χρόνια από την ημερομηνία έγκρισης.   
Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Craiova, 24.05.2021 
Έτος εφαρμογής της σήμανσης CE: 2021  
Αριθμός εγγραφής: 500/24.05.2021 
 
Εξουσιοδοτημένο άτομο και υπογραφή:           Ίνγκ. Stroe Marius Catalin 

Γενικός Διευθυντής του 
SC RURIS IMPEX SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL 
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Calea Severinului, αρ. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Ρουμανία 
Τηλ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro  
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: eng. Stroe Marius Catalin - Γενικός Διευθυντής  
Εξουσιοδοτημένο άτομο για το τεχνικό αρχείο: eng. Flora Nicolae - Διευθυντής Σχεδιασμού 
Παραγωγής 
 
Προϊόν περιγραφή: ATOMIZOR εκτελεί λειτουργίες ψεκασμού και συγκεκριμένα 
φυτοϋγειονομικά έργα, το ίδιο το μηχάνημα είναι το ενεργειακό στοιχείο και το κινητό κανόνι / 
ψεφόρο.   
Σειριακός αριθμός προϊόντος: xxA103S000 έως xxA103S9999 (όπου το xx αντιπροσωπεύει 
τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής)  
Προϊόν: Atomizer         
Μοντέλο: Τύπος RURIS: A103S 
Κινητήρας: βενζίνη, 2χρονη, χειροκίνητη εκκίνηση Ισχύς: 3 ίππους 
Χωρητικότητα δεξαμενής λύσης: 16 λίτρα 
 
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (ακτίνα): 94 dB (A) Επίπεδο ισχύος ήχου: 110 dB 
Ο επίπεδο ισχύος ήχου είναι πιστοποιημένο από το INMA Βουκουρεστίο από το Test Bulletin 
αρ. 1/09.07.2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/14 / ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν 
από την οδηγία 2005/88 / ΕΚ και το EN ISO 3744: . 
 
Εμείς, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, κατασκευαστής, σύμφωνα με την H.G. 1029/2008 - 
υπό τους όρους τοποθέτησης μηχανημάτων στην αγορά, Οδηγία 2006/42 / ΕΚ - μηχανήματα 
· απαιτήσεις ασφάλειας και ασφάλειας, Standard EN ISO 12100: 2010 - Μηχανήματα. 
Ασφάλεια, Οδηγία 2000/14 / ΕΚ (τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/88 / ΕΚ), Η.Γ. 
1756/2006 - για τον περιορισμό του επιπέδου των εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, Οδηγία 2014/30 / ΕΕ - σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (HG 487/2016 σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, 
ενημέρωση 2019), Κανονισμός 2016/1628 της ΕΕ (τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 
2018/989 της ΕΕ) - καθορισμός μέτρων για τον περιορισμό των αέριων και σωματιδιακών 
εκπομπών ρύπων από κινητήρες και H.G. 467/2018 σχετικά με τα εκτελεστικά μέτρα, έχουμε 
πραγματοποιήσει τη βεβαίωση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα 
και δηλώνουμε ότι συμμορφώνεται με τις κύριες α α α α απροϋπροϋπροϋποθέσες 
αιταιταποθέσες αιτα αποθέσεύσες αιτις απροϋποθέσεύσες αιτις αποθέσες α α αιταιταιτις 
αιταιταιταιτης αιταιταιταιαιταιταιταιταιαια α α α αιαιαιαιαιαια. 
 
Εγώ, η Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνω με δική μου ευθύνη ότι 
το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα κα:  

• SR EN ISO 3744: 2011 - Ακουστική. Προσδιορισμός των επιπέδων ηχητικής ισχύος 
που εκπέμπονται από πηγές θορύβου χρησιμοποιώντας ηχητική πίεση  

• SR EN ISO 9001 - Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

• SR EN ISO 14001 - Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• OHSAS18001 - Σύστημα επαγγελματικής υγείας και διαχείρισης ασφάλειας. 
 
Σημείωση: η τεχνική τεκμηρίωση ανήκει στον κατασκευαστή.  
Σημείωση: Αυτή η δήλωση συμμορφώνεται με το πρωτότυπο. Ισχύς: 10 χρόνια από την 
ημερομηνία έγκρισης.   
Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Craiova, 24.05.2021  
Έτος εφαρμογής της σήμανσης CE: 2021  
Αριθμός εγγραφής: 501/24.05.2021 
 
Εξουσιοδοτημένο άτομο και υπογραφή:           Ίνγκ. Stroe Marius Catalin 
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Γενικός Διευθυντής του 
                                                                                        SC RURIS IMPEX SRL 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

  

Σειρά 

πιστοποιητικών 

 

Ημερομηνία 

πώλησης 

 

Αριθμός 

τιμολογίου 

 

Όνομα 

προϊόντος 

 

Σειρά 

προϊόντων 

 

Tara seller  
 

 

  

Για τα αγορασμένα προϊόντα, η Ruris παρέχει υπηρεσία στο εθνικό δίκτυο, με 

βάση τα έγγραφα αγοράς *, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

* Ο όρος "έγγραφα αγοράς", όπως χρησιμοποιούνται σε αυτό το πιστοποιητικό 

εγγύησης, θεωρείται ότι σημαίνει το φορολογικό τιμολόγιο ή / και φορολογική 

αποίητρολογίαποίησίαποίητρολογία μα μα μα μα μα μα μα μα μεγγύητρολογία μα 

μεγγύητρολογία. 

Σημαντικό 
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  Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά σφάλματα που μπορεί να συμβούν 

λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης ή / και λειτουργίας, συνιστούμε ν τή την ν την 

την την τη τη την τη τη τη την την την την την την την την τροπρομήθεν την 

τροποίαιτροποίαιτροποία χρήση χρήση χρήση χρήση χρήση χρήση χρήση χρήση 

χρήση χρήση χρήση χρήσης χρήσης χρήσης χρήσης χρήσης χρήσης χρήσης χρήσης.   

 Οποιοσδήποτε η έλλειψη συμμόρφωσης που προκύπτει από εσφαλμένη 

εγκατάσταση των προϊόντων θεωρείται ισοδύναμη με έλλειψη συμμόρφωσης των 

προϊόντων, εάν η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης προϊόντων και 

των προϊόντων έχουν εγκατασταθεί από ή από την ευθύνη τουντουν του του του του του 

του του του του του του του του του του του του του του του του που πων. Αυτές οι 

διατάξεις ισχύουν επίσης εάν το προϊόν που προορίζεται να εγκατασταθεί από τον 

καταναλωτή και η λανθασμένη εγκατάσταση οφέρεται στο οδηγίες εγκατάστασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α). (1) και (2) του Νόμου αρ. 449/2003 

αναδημοσίευση. 

 Υπηρεσίες παρεχόμενο από Ρούρις εξουσιοδοτημένος κέντρα εξυπηρέτησης, 

που δεν είναι μέρος του αγορά πώλησης σύμβαση, είναι προσφέρεται με χρέωση. Η 

λίστα με Ρούρις εξουσιοδοτημένος υπηρεσία μονάδες είναι προσκολλημένο σε αυτό 

εγγύηση πιστοποιητικό ή μπορώ να είσαι συμβουλευτείτε στο: 

http://www.ruris.ro/www3/service.html  

 

Επιβεβαιώνω από την υπογραφή μου ότι μου έχουν δοθεί οδηγίες και έλαβαν τις 

οδηγίες χρήσης, τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης, το προϊόν Ruris σε τέλερα τέλερα. 

Έχω διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης όπως 

ορίζονται σε αυτό το πιστοποιητικό εγγύησης. 

 

Υπογραφή πελάτη, υπογραφή και σφραγίδα διανομέων 

http://www.ruris.ro/www3/service.html
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Crt. όχι. Ημερομηνία 

λήψης σε 

υπηρεσία 

Σφάλμα Ημερομηνία 

εξόδου από την 

υπηρεσία 

Η υπηρεσία που 

πραγματοποίησε την 

επισκευή 

Υπογραφή  

πελάτης 

Σχόλια 

1       

2       

3       

4       

5       
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6       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δήλωση από μόνη της ευθύνη, σύμφωνα με το Νόμο αρ. 449/2003 για την 

πώληση προϊόντων και εγγυήσεων που σχετίζονται με αυτά, όπως τροποποιήθηκε από 

την OG αρ. 9/2016 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, Μέρος Ι, 

όχι. 9 από τις 27.01.2016, δείχνει ότι το τιμολογημένο προϊόν αντιστοιχεί στην 

τεκμηρίωση εκτέλεσης του κατασκευαστή και το ποιητροφόρο. 

Σύμφωνα με τον Art. 5 του νόμου 449/2003 αναδημοσίευση, τα προϊόντα 

θεωρούνται σύμφωνα με το εάν: 

(α) αντιστοιχεί στην περιγραφή του πωλητή και έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα 

προϊόντα που ο πωλητής παρουσίασε στον καταναλωτή · 

(β) πληρούν οποιονδήποτε ειδικό σκοπό ζητείται από τον καταναλωτή που γίνεται 

γνωστός στον πωλητή κατά τη σύναψη της σύμβασης · 

(γ) αντιστοιχούν στους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται συνήθως 

προϊόντα του ίδιου τύπου · 
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ρε) είναι του ίδιου τύπου, εμφανίζει παραμέτρους ποιότητας και απόδοσης που είναι 

φυσιολογικές και τις οποίες ο καταναλωτής μπορεί λογικά να περιμένει, δεδομένης της 

φύσης του προϊόντος και των δημοσίων δηλώσεων σχετικά με τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του πωλητή, ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του, ιδίως στη 

διαφήμιση ή στην ετικέτα του προϊόντος. 

Η μέση διάρκεια ζωής των υπηρεσιών είναι 10 χρόνια, κατά την οποία παρέχονται 

εγγύηση και ανταλλακτικά μετά την αφρουρά. 

Για νομικά πρόσωπα, η εγγύηση που προσφέρεται για αγορασμένα προϊόντα είναι 

12 μήνες. 

Ο εγγύηση στα άτομα είναι 24 μήνες, εξαρτάται από το προϊόν που χρησιμοποιείται 

για τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε, καθώς και ηρίως τήρυν 

τηστηστροτροτημάτρου του του του του τρου τροτρου τρου του τρου του του του του 

τροφόρου τρου τρου τρου τρου τρου προϊόν τρου περημάτρου περημάτου παν παν παν 

π. 

Μπαταρίες και συσσωρευτές που εξοπλίζουν τα προϊόντα επωφελούνται από 

περίοδο εγγύησης 6 μηνών.  

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από τη στιγμή πώλησης του προϊόντος στον τελικό 

πελάτη, η οποία θα αναφέρεται αργότερα στην αξίωση εγγράφων. 

Η εγγύηση παρέχεται από οποιαδήποτε μονάδα εξουσιοδοτημένης υπηρεσίας 

RURIS. 

Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει επισκευή εγγύησης με βάση τα έγγραφα αγοράς. 

Το ελαττωματικό προϊόν θα μεταφερθεί στη μονάδα εξουσιοδοτημένης υπηρεσίας 

RURIS και θα διορθωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία πας RURIS. 

Η περίοδος εγγύησης παρατείνεται από την παραλαβή του ελαττωματικού 

προϊόντος στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία Ruris μέχρι την ημερομησίασίασία. Η 
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επέκταση καταγράφεται στο πιστοποιητικό εγγύησης από τη μονάδα εξουσιοδοτημένης 

υπηρεσίας Ruris.  

 

Κανένας ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ: 

- Αποτυχία παρουσίασης του πιστοποιητικού εγγύησης, του φορολογικού 

τιμολογίου ή / και της φοροαπόδειξης 

- Ύπαρξη ελαττωμάτων που προκαλούνται από την απροσεξία των χρηστών, 

την ατμόσφαιρα κ.λπ. 

- Χρήση ακατάλληλων καυσίμων / λαδιού ή ακατάλληλων συνθηκών 

αποθήκευσης  

- Τέλειες που προκαλούνται από σφάλματα χρήστη σχετικά με την 

εγκατάσταση ή τη συντήρηση προϊόντων 

- Επισκευές που πραγματοποιούνται από άτομα που δεν έχουν εγκριθεί από 

τον Ruris, αλλάζουν στην αρχική κατάσταση του προϊόντος 

- Χρήση προϊόντων για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους 

σχεδιάστηκαν 

- Χρήση αξεσουάρ ή ανταλλακτικών εκτός από αυτά που συνιστά ο 

κατασκευαστής.   

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην αρχική κατάσταση του μηχανήματος, όπως, 

αλλά όχι περιορισμένη, συγκόλληση, κοπή του καλωδίου ισχύος με ηλεκτρικό ·) 

2. Τα προϊόντα δεν καλύπτονται από την εγγύηση εάν είναι κατεστραμμένα από: 

αερόστατα, ρωγμές, συστατικά, καμένα ή ραγισμένα συστατικά / μέρη, χρήση 

ακατάλληλων βολτών προμήθειας, μηχανικών,., εσφαλμένες ρυθμίσεις ή / και 

εγκαταστάσεις, ελαττωματικές πηγές, μη προστατευόμενες πρίζες, είσοδος υγρών, 

μετάλλων ή / και άλλων ους ους ουσίων ουσίων ες ες ες ες ες εξοπουσίων, μης, μης, 

μησων, μησων, μησων, μησων, μησων, μης, μης, μημαν, μημαν, μημαν, μημαν, μημαν 

εξοπτήρων, μης, μης, μης, μης, μης, μης, μη. 

 

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ: 

- Η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε αναλώσιμα που αποτυγχάνουν ή φθείρονται 

φυσικά υπό κανονική χρήση του προϊόντος. 
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- μέρη από PVC, εβονίτη, καουτσούκ, ελαστικά που έχουν υποστεί βλάβη λόγω 

ακατάλληλης χρήσης ή / και χειρισμού του προϊόντος δεν καλύπτονται αι αι αι αι αν αι 

αν αν αι από αν από αι αν αν από αν από από από αν από από από αν αν αν αν ταπό από 

τό τάν από ταπό τό τό τό τό ταπό τό τό την . 

Λεπτομερής περιγραφή εξαρτημάτων που δεν καλύπτονται από εγγύηση - 

μέρη, αξεσουάρ ή υποσυστήματα από: 

I. Θερμικός κινητήρας 

▪  Λάδι κινητήρα, φίλτρα λαδιού, φίλτρα καυσίμου, σωλήνες καυσίμου, 

σωλήνες, λαστιχένιοι δακτύλιοι, αντικείμενα που εμφανίζονται ως αποτέν φύλεν καν 

καν καν καν καν καν καντέν καν καν κανοτένοτέν καν 

κανοτένοτένοτένοταντανοτανοτέλογική χρήσημας κας κας κανική χρήσητας κανική 

χρήσημαν κανική χρήσης φόρανική χρήσης φόρας κανική χρήση φόρας φόρ. 

▪  Δαχτυλίδια Piston, κύλινδρος, έμβολο, συνδετική ράβδος, βαλβίδες 

εισαγωγής, βαλβίδες εξάτμισης, οδηγοί βαλβίδων, εάν αυτά τα μέρη αποτύχουν ως 

αποτέλεσμα της χρήσης του κινητήρα με πλαστό, φίλτρο φραγμένο ή χωρίς αέρα ή άλλα 

ελαττώματα που προκαλούνται από τη χρήση του κινητήρα χωρίς επαρκές λάδι 

χαμηλότερης ποιότητας. 

▪ Χρήση κακής ποιότητας καυσίμου που οδηγεί σε κινητήρας τρέξιμο με 

χτύπημα, νερό ή / και ακαθαρσίες που οδηγούν σε μπλοκάρισμα του συστήματος 

καυσίμου, καρμπυρατέρ, αντλία ένεσης και μπεκ. 

▪  Βύσματα σπινθήρων, πρίζες μπουζί, καλώδια, τερματικά, ηλεκτρικές επαφές, 

εάν αυτά τα μέρη υποφέρουν από φυσική χρήση του προϊόντος, εάν που ει. 

▪ Λαβή εκκίνησης, σχοινί εκκίνησης, ελατήρια ανακεφαλαίου, κύλινδρος 

εκκίνησης, εκκινητήριο, φορεμένο φυσικά λόγω της κανονικής χρήσης του. 

▪  Συμπλέκτες, φραγκοστάφυλα, πλάκες πίεσης, ελατήρια, στοιχεία που 

υπόκεινται σε φυσική φθορά λόγω της κανονικής χρήσης του προϊόντος ή πρότος. 

▪ Ψεκασμοί, μοχλοί, καλώδια που χρησιμοποιούνται για έλεγχο γκάζι και 

συμπλέκτη, στοιχεία που υπόκεινται σε φυσική φθορά ή κατεστραμμένα λόγω 

ακατάλλησης. 

 

ΙΙ. Πίνακας κοπής 

▪ Δάχτυλα, πριτσίνια, λεπίδες κοπής, βίδες ρύθμισης, πλάκες υποστήριξης, 
αντικείμενα που υπόκεινται σε φυσική χρήση του προϊόντος ή πρόωρα. 

▪ Λεπίδα, πλάκα καθαρισμού, ράβδος λεπίδας, μπαρ στο σύνολό της, στοιχεία που 
ανήκουν στην καταναλωτή κατηγορία, εάν υπόκεινται σε φάλ φάτετερη χρήση ή / ή 
φυρα ή φυρα ή φόρουρα ή φόρουρα. 
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III. Μηχανισμοί μετάδοσης  

1. Βραχίονας υποστήριξης Blade, κύλινδρος λεπίδας, εσωτερική στροφή, 

εξωτερικό στρόφαλο, ρουλεμάν βελόνας, καλύμματα ασφαλείας, συρόμενος κύλινδρος, 

πιρούνι καρτάν, ζώνες μετάδοσης και διανομής, σφραγίδες μοσχευμάτων, αλυσίδες, 

μαχαίρια, auocut, ζώνη μετάδοσης, στοιχεία που ανήκουν στην κατηγορία αναλώσιμων 

αντικειμένων, εάν υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά υπό κανονική χρήση του 

προϊόντος ή κατεστραμμένα πρόωρα ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή / και 

συντήρης. 

 

IV. Κιβώτιο ταχυτήτων  

1. Pinions, γενικά εάν διαπιστώνεται ότι δεν υπήρχε λάδι στο κιβώτιο ταχυτήτων ή 

εάν ο συμπλέκτης δεν χρησιμοποιήθηκε κατά την αλλαγή γραναζιών. 

 

 V. Ηλεκτρικά προϊόντα 

1. Μπους, λαβύρινθος, πτερωτής εάν υπόκεινται σε φθορά που προκαλείται από 

αδικαιολόγητη βαριά / υπερβολική χρήση. 
2. Συλλεκτικές βούρτσες, στοιχεία που ανήκουν στην κατηγορία αναλώσιμων, εάν 

υπόκεινται σε φυσική φθορά υπό κανονική χρήση του προϊόντος. 

▪ Πείρου Flywheel drive (προσάρτημα.) εάν υπόκειται σε φθορά, σε περίπτωση 

αδικαιολόγητης εντατικής χρήσης. 

▪ Μαχαίρια, συλλέκτες βούρτσας, υγραντήρες, διακόπτες, καλώδιο ισχύος, 

ασφάλειες, βαλβίδες, ηλεκτρικές βαλβίδες που υπόκεινται σε φύλες φυρα ή κα ή φυρες 

φυρη φυρες φόρουρες φόρουρες πτες φόρουρες πτες φόρουρες φόρουρες πτες φόρουρες 

πτες πτες πτρουρες πτρουρες πτρουρες πτες πτρουρες πτρουρες πτες πτ. 

 

        ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΛΑΤΗ: 

1. Για κινητήρες 2 εγκεφαλικού επεισοδίου, ένα λάδι συνδυασμού Ruris 2TT Max 

(ταξινόμηση API TC) χρησιμοποιείται με τη σύσταση του κατασκευαστή ή 

τουλάχισταν 2-ετρο. 

2. Για κινητήρες 4 εγκεφαλικού επεισοδίου, χρησιμοποιείται ένα λάδι Ruris 4T Max 

(ταξινόμηση API - CI-4 / SL), με τη σύσταση του κατασκευαστή ή λιγότερο. 

3. Για το κιβώτιο ταχυτήτων χρησιμοποιήστε το Ruris G-Tronic oil (ταξινόμηση 

API- GL-4) που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή ένα λάδι με υψη. 

4. Το Ruris M-Power (L150) ή το X-Guard oil, συνιστάται από τον κατασκευαστή 

ή ένα λάδι για μηχανισμούς λίπανσης τριβής / κυκλικού λίπανσης.  
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5. Ruris Compressor Protect (K150), συνιστάται από τον κατασκευαστή ή ένα λάδι 

για λιπαντικά υδροστατικά συστήματα και μηχανισμούς τριβής / κυκλικού.  

6. Για λίπανση κινητήρα σε θερμοκρασίες κάτω από -25ºC, χρησιμοποιήστε το 

Ruris 4T-Winter GT (ταξινόμηση API -CI-4 / SL), συνιστάται από τον κατασκευή 

ή υή ή τάρτάρτηρίως υσηνώνωρημένουσημένουσημένουσης.  

7. Το Ruris Super Vaseline, που συνιστάται από τον κατασκευαστή, ή οποιονδήποτε 

τύπο βαζελίνης με ανώτερα ή τουλάχιστον ίσα χαρακτηριστικά καιατικά, θατικά, 

θατικά, θατεί γιαντικά γιατικά γιαντικά γιαντικά γιαντικά γιαρίσματικά 

όλεργημάτικά όλια όλείμημάτα, χρημάτα όλυμα όλία, λία όλια, λια όλια, λία όλι 

για όλία όλιτωνστωνστωνσημάτωνσημάτωνσημάτωνσ.  

8. Ο 450 kg ρυμουλκούμενου, ρυμουλκούμενο 550 kg, ρυμουλκούμενο 750 kg και 

το ρυμουλκούμενο Navigator 88 δεν έχουν εγκριθεί και εξοπλιστεί  οδήγηση 

σε δημόσιους δρόμους ή σε πλαγιές / πτυχιούχους με κλίση μεγαλύτερη από 10 

μοίρες.  

9. Προκειμένου να επεκταθεί η διάρκεια ζωής των αγορασμένων προϊόντων και να 

βελτιστοποιήσει τη λειτουργία τους, η Ruris συνιστά περιοδικά σε 60, 60 ηλ. Κατά 

την αναθεώρηση, λειτουργίες όπως: ελέγχοντας τη γενική κατάσταση του 

προϊόντος (ακέραιο και καθαριότητα) · ελέγχοντας το φίλτρο αέρα · ελέγξτε την 

ταχύτητα του κινητήραφόρου. 

 

Ο πελάτης θα επιστρέψτε το ελαττωματικός προϊόντα στο Πωλητής's 

υπηρεσία και / ή συλλογή εγκαταστάσεις καθορισμένος στο Εγγύηση 

Πιστοποιητικό ή προσβάσιμο μέσα ενημερώθηκε μορφή στο: 

http://www.ruris.ro/www3/service.html. 

Η υπηρεσία του πωλητή ή / και η μονάδα συλλογής, σύμφωνα με τον Νόμο αρ. 

449/2003 όπως τροποποιήθηκε, υποχρεούται να συμμορφωθεί το προϊόν εντός 15 

ημερών από την παράδοση του προϊόντος. 

Ο κατασκευαστής και ο πωλητής είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση και την 

εγγύηση των προϊόντων σύμφωνα με το νόμο αρ. 449/2003, όπως τροποποιήθηκε. 

 

 

http://www.ruris.ro/www3/service.html


 

35 
 

S.C. RURIS IMPEX S.R.L. και ο πωλητής διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τη λίστα 

των εξουσιοδοτημένων μονάδων υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ες. Η ενημερωμένη 

λίστα καταστημάτων υπηρεσιών είναι διαθέσιμη για διαβούλευση στη διεύθυνση 

http://www.ruris.ro/www3/service.html. 

 

 

 


