
w w w. d e t o o l z . r ow w w. d e t o o l z . r o

RO

INSTRUCȚIUNI ORIGINALE
CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA 
PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSULUI ȘI RESPECTATI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNI-
LE DE SIGURANȚĂ! NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCU-
TEȘTE PRODUCATORUL DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCE LA PIERDEREA GARANȚIEI! 

PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

         2022 Toate drepturile rezervate

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
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 În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați 
acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră 

colaborare. Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau 
comercială: 

SC Golden Fish SRL
Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,

Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; 
CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016
Telefon: 0374 496 580

www.detoolz.roDenumirea produsului .......................................Model/Serie .......................................................................
Nr. factură  ........................................................Data cumpărării .................................................................
Vânzător ............................................................Magazin ............................................................................
Adresa magazin ................................................  
Numele cumpărătorului .....................................
Adresa cumpărătorului  .....................................
                                                                          Semnătură Cumpărător  ....................................................

CERTIFICAT GARANȚIE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
 SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Linia de Centura 5, 
CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, România, înregistrată la 
Registrul Comerţului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin repre-
zentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm 
pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire 
la falsul în declarații, faptul că produsul “Scări telescopice, model DZ-C242, 
DZ-C243, DZ-C244, DZ-C245, DZ-C246, DZ-C247“ care face obiectul acestei 
declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sanătatea și securitatea 
muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu 
Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice.

Semnat pentru și în numele: S.C. GOLDEN FISH SRL
Numele și prenumele persoanei împuternicite:.....................Păstrăv Gabriel Constantin                     
Mai 2022                                                                         

______________________
         (Semnatura si stampila)   

GARANȚIE DE CONFORMITATE LEGALĂ (Legea 449/2003 cu modificări și com-
pletări) (către persoane fizice) – 2 ani
GARANȚIE COMERCIALĂ (către persoane juridice) - 1 an
Durata medie de utilizare a produsului este de 3...4 ani dacă se utilizează conform spe-
cificațiilor pentru uz gospodăresc și sunt evitate solicitările excesive specifice utilizării 
industriale.
SC GOLDEN FISH SRL, acordă cumpărătorului o garanție comercială în condițiile pre-
zentului certificat de garanție. Garanția acordată prin prezentul certificat nu limitează 
sau elimină drepturile consumatorului.
Durata garanției comerciale se acordă prin prezentul certificat este de:
• 24 luni - pentru cumpărătorii persoane fizice; 
• 12 luni - pentru cumpărătorii persoane juridice.
Perioada de garanție începe de la data achiziției. 

SCĂRI TELESCOPICE

Instrucțiuni originale | Revizia 01 | Ed. 01 | 05/2022

GOLDEN FISH SRL
Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, 
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; 
CUI: RO22908031
Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016 
Telefon: 0374 496 580 
www.detoolz.ro

IMPORTATOR:   GOLDEN FISH SRL 
FABRICAT IN PRC
EMAIL: service@micul-fermier.ro
             contact@micul-fermier.ro

DZ-C247
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DZ-C243
DZ-C242

DZ-C245
DZ-C244

SIMPLĂ DUBLĂ
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1. INFORMAȚII GENERALE
Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de către producător și 
a fost localizat pentru comercializare pe piața locală. În acest document se regăsesc integral toate 
indicațiile originale provenite de la producător. Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire 
prin utilizarea corectă a produsului - citiți manualul înaintea primei utilizări și urmați toate măsurile 
de siguranță.
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ - MĂSURI DE PRECAUȚIE ÎNAINTE 

DE FIECARE UTILIZARE
 ■ După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea produsului și în caz de deteriorare vizibilă, 

nu-l utilizați și contactați vânzătorul.
 ■ Se interzice utilizarea produsului de către copii sau persoane cu dizabilități locomotorii, cu 

capacități psihiatrice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane nefamiliarizate cu 
instrucțiunile din prezentul manual.

ATENȚIE
Folosirea produsului în activități pentru care nu a fost proiectat poate conduce la vătămări 
corporale grave care nu au fost evaluate în acest manual și pentru care nu există  respon-
sabilitate din partea producătorului, distribuitorului sau vânzătorului.
 ■ Selectați o scară de tip și capacitate corespunzătoare activității pe care doriți să o efectuați și 

asigurați-vă că înălțimea de lucru nu depășește recomandările noastre. 
 ■ Citiți și respectați întocmai instrucțiunile de pe scară și pictogramele din prezentul manual.

Scările sunt proiectate pentru a fi utilizate de către o singură persoană.
 ■ Înainte de utilizare se impune o atentă verificare vizuală a scării. NU utilizați scări care prezintă 

defecte de fabricație sau defecte provenite din utilizări anterioare. 
 ■ Asigurați-vă că toate niturile sunt bune, șuruburile și piulițele sunt strânse, tălpile și lonjeroanele 

sunt în siguranță, piesele de îmbinare a tronsoanelor sunt în stare de funcționare, sfoară, 
chinga, cablul sau elementele de siguranță suplimentară sunt în stare bună.

 ■ Verificați înainte de utilizare ca dopurile de plastic să fie montate și în stare bună.
 ■ NU vă recomandăm să utilizați încălțăminte cu talpa din piele. 
 ■ NU efectuați reparații temporare la părțile stricate sau lipsă ale scării. Distrugeți scara dacă nu 

se mai poate repara, avertizați dacă a fost expusă la foc sau coroziune chimică, suprasarcini 
dinamice și deteriorări mecanice cu deformări remenente. 

ATENȚIE
Nu lăsați niciodată scara nesupravegheată. Este necesară o atenție deosebită pentru a nu permite 
accesul copiilor la scară. 
 ■ NU utilizați scara în exterior, pe vreme de furtună sau când bate vântul, chiar și moderat. 

NU ridicați greutăți (unelte masive, mărfuri, etc.) care împreună cu greutatea utilizatorului să 
depășească limitele admise (150 kg). 

 ■ Zonele de sprijin ale scării trebuie să fie solide. Este interzisă utilizarea scării folosind ca zonă 
de sprijin atât pentru partea inferioară cât și pentru partea superioară a unor suprafețe cu 
proprietăți plastice (pământ moale, etc.) sau elastice (cabluri sau funii pentru partea superioară, 
etc.). Aceste suprafețe pot produce dezechilibrarea și/sau răsturnarea scării sau intrarea într-
un balans exagerat care poate duce la deformarea legăturii tronsoanelor sau la depășirea 
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limitelor de încărcare datorită componentelor dinamice ale forțelor care acționează asupra 
lonjeroanelor.

 ■ Înlocuiți imediat componentele deteriorate sau defecte. Folosiți pentru aceasta doar piese 
de schimb originale. Orice reparație neautorizată cu piese neadecvate conduce la pierderea 
garanției.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI
Scara telescopică, model DZ-C242, DZ-C243, 
DZ-C244, DZ-C245, DZ-C246, DZ-C247 poate 
ajunge în numai câteva secunde de la o formă 
compactă la înălțimea sa maximă, sau poate fi 
extinsă treaptă cu treaptă, la înălțimi interme-
diare, astfel încât să obțineți înălțimea de lucru 
adecvată și un unghi de sprijin optim pentru sigu-
ranța dumneavoastră.
Este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu, foarte 
rezistent, ce vă conferă o siguranță sporită și 
stabilitate.
Aceasta este ușoară, compactă, cu un meca-
nism de desfacere și strângere a scării ce glisea-
ză ușor și se blochează la distanța dorită.  
Are strângere lentă și într-un mod controlat a 
scării, picioarele au un profil antiderapant ce asi-
gură o poziție stabilă, este dotată cu trepte anti-
derapante și este ușor de transportat.
Prin modul de strângere economisește spațiu și 
este ideală pentru utilizare la interior sau exterior.
Scara telescopică, model DZ-C242, DZ-C243, DZ-C244, DZ-C245, DZ-C246, DZ-C247 are ur-
mătoarele avantaje:

 ■ Construit din materiale de fabricație de cea mai bună calitate, ușoare și rezistente pentru o 
durată de viață extinsă.

 ■ Produs cu raport preț/calitate excelent.
 ■ Poate fi transportată și depozitată cu ușurință.
 ■ Structura telescopică asigură o înălțime reglabilă în funcție de nevoi.
 ■ Picioarele sunt prevăzute cu capete din cauciuc anti-alunecare.
 ■ Curea împotriva deschiderii accidentale.
 ■ Ușor de instalat.
 ■ Ușor de manevrat.
 ■ Mecanismul de desfacere și strângere a scarii glisează ușor și se blochează la orice distanță 

dorită - reglabil la înălțime optimă.
4. SPECIFICAȚII TEHNICE
Scara telescopică, model DZ-C242, DZ-C243, DZ-C244, DZ-C245, DZ-C246, DZ-C247 poate 
ajunge în numai câteva secunde de la o formă compactă la înălțimea sa maximă, sau poate fi ex-
tinsă treaptă cu treaptă, la înălțimi intermediare, astfel încât să obțineți înălțimea de lucru adecvată 
și un unghi de sprijin optim pentru siguranța dumneavoastră.

Fig.1

DZ-C243
DZ-C242

DZ-C245
DZ-C244

DZ-C246
DZ-C247

separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul.
Nu aruncaţi produsul la gunoiul menajer! Duceți-l într-un centru de reciclare sau într-o instalație de 
reciclare resturi metalice și separat părțile din plastic.
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Simbolul coșului de gunoi încrucișat indicat pe aparat indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei 
sale de viață utilă, trebuie tratat separat de deșeurile menajere și trebuie trimis la un centru de 
colectare separat pentru echipamentele electrice și electronice sau returnat la comerciantul cu 
amănuntul în momentul achiziționarea unui nou echipament echivalent.
Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura îndepărtarea produsului la sfârșitul duratei sale de 
viață în instalațiile de colectare corespunzătoare, cunoscând sancțiunile prevăzute de legislația în 
vigoare privind deșeurile.
Colectarea selectivă pentru fiecare material pentru reciclare, tratare și eliminare compatibilă cu 
mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și asupra sănătății și pro-
movează recuperarea materialelor din care este compus produsul.
Ambalajul produsului este 100% reciclabil.
Echipamentele electrice uzate si accesoriile acestora conțin o cantitate considerabilă de materii 
prime și plastic, care pot fi reciclate la rândul lor.
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Scara telescopică, model DZ-C242, DZ-C243, DZ-C244, DZ-C245, DZ-C246, DZ-C247 prezintă 
următoarele caracteristici tehnice:

Caracteristică
Model

DZ-C242 DZ-C243 DZ-C244 DZ-C245 DZ-C246 DZ-C247

Model H R 5 0 0 2  
2M

H R 5 0 0 2  
2,9M

H R 5 0 0 2  
3,8M

H R 5 0 0 2  
4,4M

H R 5 0 0 5 
3,2M

H R 5 0 0 5 
4,4M

Material Aluminiu de înaltă calitate

Număr trepte 7 10 13 15 10 14

Tip scară Telescopică - 1 tronson Telescopică - dublă

Înălțime minimă 0,6 m 0,69 m 0,8 m 0,94 m 0,85 m 0,91 m

Înălțime maximă 2 m 2,9 m 3,8 m 4,4 m 3,2 m 4,4 m

Lățime bază 0,465m 0,47 m 0,48 m 0,48m 0,475m 0,48m

Greutate suportată 150 kg

Dimensiune 60 x 46.5 x 
6,5 cm

69 x 47 x 
7,5 cm

80 x 48 x 9 
cm

94 x 48 x 9 
cm

84 x 47.5 x 
15,5 cm

94 x 48 x 
16,5 cm

Greutate netă 4,7 kg 7,2 kg 10,3 kg 12,2 kg 11 kg 15,8 kg

Greutate brută 5.3 kg 7.9 kg 11 kg 13 kg 12 kg 16.8 kg

Tip ambalaj Carton

Certificări SGS

5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Deschideți pachetul și îndepărtați cu atenție ambalajul. 

ATENȚIE
Nu lăsați ambalajul din plastic la îndemâna copiilor. Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajul 
din plastic, pungi, folie și piese mici. Există pericol de ingestie și sufocare! 

Înainte de operarea cu Scara telescopică, model DZ-C242, DZ-C243, DZ-C244, DZ-C245, DZ-
C246, DZ-C247 verificați dacă aceasta și accesoriile sale sunt deteriorate în urma transportului. 
Utilizați doar piesele livrate împreună cu produsul.
Curățați spațiul în care urmează să vă desfășurați munca, de orice materiale și obiecte care ar 
putea fi prezente și să vă îngreuneze munca.
Doar dacă respectați întocmai instrucțiunile de montaj, produsul va putea fi utilizat în siguranță. 
Pregătiți toate piesele corespunzătoare înainte de fiecare etapă de montaj.
Pregătirea produsului:

 ■ Verificați componentele produsului care necesită asamblare înainte de punerea în funcțiune.
 ■ Utilizati scara doar pe suprafețe drepte și ferme (fără denivelări și orizontale). 
 ■ În vederea utilizării, asigurați-vă că elementele de contact ale scării sunt așezate pe suprafețe 

de sprijin cu un coeficient de frecare corespunzător. 

 ■ Utilizați scara în direcția corectă de funcționare. 
 ■ Urcarea și coborârea de pe scară se face numai cu fața spre scară, fără a produce șocuri sau 

balansuri prin solicitări ritmice. 
 ■ Sprijiniți scara la unghiul corect de înclinare față de sol pentru a evita alunecarea sau îndoirea 

(ruperea) aceteia, lucru care poate duce la vătămări corporale grave. 
 ■ Scara este proiectată, executată și verificată pentru a suporta o sarcină maximă de 150 kg la 

înclinarea nominală de 70-75 de grade. 

ATENȚIE
Doar o singură persoană poate utiliza scara în același moment, care împreună cu echipa-
mentul să nu depășească 150 kg!
 ■ Scara trebuie sprijinită corect în partea superioară, pe un perete vertical rigid, pentru a asigura 

două puncte de contact. 
 ■ Feriți-vă de cabluri, instalații electrice și circuite electrice sub sarcină. Scara conduce energia 

electrică și poate genera electrocutări grave. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la 
rănirea gravă a persoanei sau chiar la decesul acesteia. 

 ■ Dacă anticipați ca veți utiliza substanțe chimice sau alte materiale corozive, este indicată 
consultarea producătorului scării.

6. ÎNTREȚINERE
 ■ Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piese de schimb originale, deoarece piesele care nu sunt 

testate și aprobate de producătorul echipamentului pot provoca daune neprevăzute.
 ■ Lucrările de reparație și întreținere, altele decât cele descrise în această secțiune, trebuiesc 

efectuare numai de specialiști calificați.
 ■ Verificați montajul corect al pieselor auxiliare și starea lor de uzură pentru a interveni la timp 

asupra acestora. Dacă observați o piesă deteriorată opriți imediat utilizarea produsului. Multe 
accidente sunt cauzate de produsele slab întreținute.

 ■ Verificați înainte de fiecare utilizare starea scărilor.
 ■ Pastrati scările într-un loc sigur și uscat. Depozitați scările pe suporti.
 ■ Asigurati corespunzător scarile când sunt transportate. 
 ■ Păstrați scările curate și fără materiale străine pe ele. Nu depozitați materiale peste scări.

Păstrati scările curate, fără grăsimi, combustibili, noroi, zăpadă, vopsea neuscată sau orice alte 
materiale care pot cauza alunecări.

7.  ELIMINARE PRODUS
Dacă există o problemă de calitate de la data cumpărării în termen de 2 ani, producătorul va furniza
servicii de reparații sau înlocuire gratuite. 
Daunele provocate de operator ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau ca urmare a unor 
dezastre naturale, nu se încadrează în perioada de garanție și se vor percepe costuri de reparație.
Păstrați certificatul de garanție. Nu este permis să se transfere. Este valabil numai dacă este emis 
de distribuitori autorizați sau agenți agreați de către producător.
În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice și Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și punerea în aplicare a acestora în conformi-
tate cu legislația națională, instrumentele, utilajele care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate 


