
⌄㼄䌄䈄䄄䈄㈄㸄 㜄〄 䌄㼄㸄䈄䀄㔄䌄

http://www.bormanntools.com/


http://www.bormanntools.com/


 
 

3 WWW.BORMANNTOOLS.COM 
 

* Да би се осигурала безбедност и поузданост производа и валидност гаранције, све поправке, провере, поправке 

или замене, укључујући одржавање и посебна подешавања, смеју да обављају само техничари овлашћеног сервиса 

произвођача. 

* Увек користите производ са испорученом опремом. Рад са производом са опремом која није приложена може 

узроковати кварове или чак озбиљне повреде или смрт. Произвођач и увозник не сносе одговорност за повреде и 

штете настале употребом неусаглашене опреме. 
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Скините поклопац резервоара за уље. Уклоните чеп за испуштање и испразните искоришћено 

уље док је мотор још топао. Утикач се налази на дну блока цилиндра.  

Затегните чеп за испуштање и долијте препоручено уље. 

 

Oil filter 
cap 

 
Drain 
plug 
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SRB 
ГАРАНЦИ
ЈА 

Овај апарат је квалитетан производ. Дизајниран је у складу са 
тренутним техничким стандардима и рађен пажљиво користећи 
нормалне, квалитетне материјале. Гарантни рок је 24 месеца Гарантни 
рок је 24 месеца за непросионално коришћење и 12 месеци за 
професионалну употребу и започиње даном куповине, што се може 
верификовати примањем, фактуром или отпремницом. Током овог 
гарантног периода, све функционалне грешке које се, упркос пажљивом 
поступању описаном у нашем упутству за употребу, вероватно могу 
проверити због материјалних недостатака, отклониће од стране нашег 
сервисног особља. Гаранција добија облик да ће се неисправни 
делови поправити или заменити савршеним деловима бесплатно по 
нашем нахођењу. Замењени делови постаће наше власништво. 
Поправци или замена појединих делова неће продужити гарантни рок 
јер неће резултирати новим гаранцијским роком за апарат. Неће почети 
посебан гарантни рок за резервне делове који се могу напунити. Не 
можемо пружити гаранцију за оштећења и оштећења уређаја или 
њихових делова насталих прекомерном силом, неправилним 
третманом и сервисирањем. Ово се такође односи и на 
непоштовање упутства за употребу и инсталационих или резервних и 
помоћних делова који нису обухваћени нашим асортиманом 
производа. У случају ометања модификација уређаја од стране 
неовлашћених особа, гаранција ће се поништити. Оштећења која се 
могу  приписати  неправилном  руковању, преоптерећењу или 
природном хабању  су  искључена  из  гаранције. Оштећења настала од 
стране произвођача или оштећења материјала исправљаће се или 
поправљањем резервних делова бесплатно. Предуслов је да се опрема 
преда у саставу, заједно са доказом о продаји и гаранцијом. За захтев о 
гаранцији користите само оригинално паковање. На тај начин можемо 
гарантовати брзу и глатку обраду гаранција. Пошаљите нам уређаје 
накнадно или затражите налепницу са аутопута. Нажалост, нећемо бити 
у могућности да прихватимо уређаје који нису плаћени. Гаранција не 
покрива делове који су изложени природном хабању. Ако желите да 
поднесете захтев за гаранцијом, пријавите грешке или наручите 
резервне делове или додатну опрему, молимо контактирајте доњи 
продајни: Подложно променама без претходне најаве. 



 

 

Declaration of Conformity / Δήλωση Συμμόρφωσης 
 

Product Name: 
Όνομα Προϊόντος: 

 

Model / Μοντέλο: 

 

DIESEL GENERATOR SET 
ΝΤΗΖΕΛΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (GEN-SET) 

 

ΒGB9000 BGB9500 

 

EN EC - DECLARATION OF CONFORMITY 
We declare under our sole responsibility that the product described 
under ‘’Technical Data” is In conformity with the following standards 
or standardized documents and in accordance with the regulations: 

SK CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY 
Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok opísaný v časti “Technické údaje” je 
v súlade s nasledujúcimi normami alebo štandardnými dokumentmi, podľa predpisov 
smerníc: 

D CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene 
Produkt den folgenden Normen oder standardisierten Dokumenten entspricht, gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinien: 

BG СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
Ние декларираме на наша отговорност единствено, че продуктът, описан в 
“Технически данни” е в съответствие със следните стандарти или стандартизирани 
документи, съобразно предписанията на директивите: 

FR DECLARATION CE DE CONFORMITÉ 
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit sous «Données tech- 
niques» est conforme aux normes ou documents normalisés suivants, conformément aux 
réglementations: 

RO DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris în secțiunea “Date tehnice” este în 
conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate, în conformitate cu 
reglementările: 

SPA DECLARACION DE CONFORMIDAD CE 
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito en “Datos 
técnicos” cumple con las siguientes normas o documentos estandarizados, de acuerdo con 
las regulaciones: 

NMK ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ 
Со наша одговорност изјавуваме дека производот опишан под “Технички податоци” е 
во согласност со следните стандарди или стандардизирани документи, în conformitate 
cu reglementările: 

IT DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito en “Datos técni- 
cos” cumple con las siguientes normas o documentos estandarizados, in base alle prescrizioni 
delle direttive: 

HUN EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Kizárólagos felelősségünkkel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék 
megfelel az alábbi szabványoknak vagy szabványosított dokumentumoknak, szabályoknak 
megfelelően: 

SLO CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI 
Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je izdelek, opisan pod „Tehnični podatki“, v skladu 
z naslednjimi standardi ali standardiziranimi dokumenti, v skladu z določili smernic: 

POL DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 
Deklarujemy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisany w “Danych tech- 
nicznych” jest zgodny z następującymi normami lub standardowymi dokumentami, zgodnie 
z przepisami: 

EL Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν που περιγράφεται στο 
κεφάλαιο ‘’Τεχνικά Χαρακτηριστικά’’ είναι συμβατό με τις ακόλουθες 
διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας και με τα ακόλουθα εναρμονισμένα 
κανονιστικά πρότυπα: 

POR DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE 
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto descrito em “Dados 
técnicos” está em conformidade com as seguintes normas ou documentos padronizados, de 
acordo com os regulamentos: 

MLT DIKJARAZZJONI KE TA ‘KONFORMITÀ 
Aħna niddikjaraw taħt ir-responsabbiltà unika tagħna li l-prodott deskritt taħt ‘‘Data Teknika’ 
huwa konformi ma ‘l-istandards jew id-dokumenti standardizzati li ġejjin, skond ir-regola- 
menti: 

SRB ЕЦ ДЕКЛАРАЦИЈА КОНФОРМИТЕТА 
Изузетно изјављујемо да је производ описан у „Техничким подацима“ у складу са 
следећим стандардима или стандардизованим документима и у складу са прописима: 

HR EC - IZJAVA O SUKLADNOSTI 
Izjavljujemo da smo pod isključivom odgovornošću da je proizvod opisan u „Tehničkim 
podacima“ u skladu sa sljedećim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu s 
propisima: 

ALB EC - Deklarata e Konformitetit 
Ne deklarojmë nën përgjegjësinë tonë vetëm se produkti i përshkruar në “Të dhënat 
teknike” është në përputhje me standardet e mëposhtme ose dokumentet e standardizuara 
dhe në përputhje me rregulloret: 

 

MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC, LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EU 
 

 
 
 
 
 
 

EN ISO 8528-13:2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date of Issue: 
Ημερομηνία Δήλωσης: 

 

18/10/2021 Under the responsibility of: 
Υπεύθυνος: 

D. Nikolaou S.A 
Δ. Νικολάου ΑΕΒΕ 

 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 


