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7. ELIMINARE PRODUS
În conformitate cu Directiva Europeană 2008/98/CE

privind deșeurile și punerea în aplicare a acestora în
conformitate cu legislația națională, instrumentele, utilajele care
au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate
la o instalație de reciclare compatibilă cu legislatia in domeniul
protejarii mediului.
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Șoseaua de Centură

Nr.6, sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov,
Romania, inregistrată la Re-gistrul Comerţului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI
RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate
de Administrator, declarăm pe propria raspundere, cunoscând prevederile
art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul:

“Cantar electronic cu carlig (GF-2267;GF-2268)“ 
care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața,
sanătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului
conform Reg.1935/2004/UE privind materialele și obiectele destinate să vină
în contact cu produsele alimentare, respectiv Reg.10/2011/UE pentru
materiale plastice în contact cu produsele alimentare.

Semnat pentru și în numele: S.C. GOLDEN FISH SRL
Nume si prenumele persoanei împuternicite:
Mai 2020 GOLDEN FISH SRL Șoseaua de centură nr.6,
Platforma betonată D.1.1, pav. admin, biroul nr .12,
etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos,
comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania
email: service@micul-fermier .ro; tel: +40 751 098 855

CERTIFICAT DE GARANTIE

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
CANTAR ELECTRONIC CU CARLIG

IMPORTATOR  : GOlDEN FISH SRL
(service@micul-fermier.ro) 

FABRICAT in PRC

În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin 
cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de între-aga noastră colaborare. Echipa 

noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială:
GOLDEN FISH SRL, Șoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. 

administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos, comuna 
Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania

tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro

2021 Toate drepturile rezervate

COD DOCUMENT  OLA‐2021‐47COD DOCUMENT  OLA‐2021‐47

GF‐2267

 usor de utilizat
 compact si

rezistent
 limita maxima 

de cantarire de 
300kg

20buc/bax 300kg
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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 piata locală. In
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 inaintea primei utilizări și urmați toate
măsurile de siguranță.
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2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ
 După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea ansamblului și în caz

de deteriorare vizibilă, nu-l utilizați și contactați vânzătorul.

5. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Se porneste cantarul de la tasta ON apoi se tareaza cu tasta TARA dupa care
se selecteaza unitatile de masura
.

Cantarul cu carlig GF-2267;GF-2268 este echipat cu un display LCD ,
iluminat din interior, ce afiseaza informatii cu privire la greutate. Datorita
carcasei robuste, a sistemului de prindere si a carligului din otel,cantarul cu
carlig GF-2267;GF-2268 este rezistent la deteriorari accidentale, precum
ciobiri sau zgarieri, dar si usor de curatat.

Cantarul este dotat cu 3 taste. Tastele permit pornirea si oprirea
dispozitivului, setarea tarei, selectarea unitatilor de masura (kg, lb sau N) si
blocarea indicatiilor cantarului. Punctele forte ale cantarului sunt: display LCD
usor de citit oprire automata - cantarul este oprit automat dupa 3 minute pentru
a economisi bateria program de cantarire a animalelor - vibratiile sunt filtrate,
astfel puteti obtine greutatea stabila Cantarul electronic GF-2267;GF-2268
are capacitate maxima de cantarire de 300kg(GF-2267) respectiv 200kg(GF-
2268). In pachet, alaturi de cantarul suspendat veti gasi si baterii AA.

4. ASAMBLAREA PRODUSULUI
Se agata cantarul pe un suport rigid, stabil, tinand cont de masa estimativa a
produselor(obiectelor) care urmeaza a fi cantarite si de capacitatea maxima de
a cantarului pentru a evita eventualele accidente.

6. ÎNTREȚINERE
Se sterge cu o carpa uscata
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Tabel cu caracteristici cantar electornic cu carlig

Model GF-2267 GF-2268
Limita cantarire 300kg 200kg
Material cantar Auminiu Plastic 
Material carlig Otel Otel
Baterie tip AA (nr.5) AA(nr.5)
Afisaj LCD LCD
Oprire automata Da Da
Blocare afisaj Da Da
Dimensiuni 265x81x46mm 260x75x35mm
Ambalare 20buc/bax 30buc/bax
Masa neta 640g 340g
Masa bruta 750g 450g

Continut pachet

Echipament
Manual 
Carlig
Baterie

Echipament
Manual 
Carlig
Baterie

GF‐2268

 usor de utilizat
 compact si

rezistent
 limita maxima 

de cantarire de 
200kg

30buc/bax

200kg
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3. DESCRIEREA PRODUSULUI
Cantarul cu carlig GF-2267;GF-2268, este usor de utilizat. Este compact si

rezistent, iar acestea sunt cerinte esentiale pentru activitatea zilnica
desfasurata in domenii precum: Retail: piete, fast-food-uri, mini si
supermarketuri, brutarii, macelarii, pescarii HoReCa: restaurante, autoserviri.


