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Stimate client,

 Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupată de creșterea calității produ-
selor și serviciilor, precum și de largirea și diversificarea portofoliului de produse dispo-
nibile, pentru a vă oferi deplină satisfacție.
  GOLDEN FISH SRL face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea 
informaţiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuanțe diferite ce 
sunt modificate de către producător fără preaviz. Imaginile furnizate au caracter infor-
mativ şi pot conţine unele diferențe în funcție de configurația constructivă a produsului 
comercializat. 
 Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual înaintea primei utilizări și ulterior 
păstrați-l cu atenție, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare.
Acest manual este compatibil cu produsul: 

----------------- Aparat de spălat sub presiune --------------
  În numele întregii noastre echipe, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați 
acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastra cola-
borare. Suntem siguri că acest produs nou, modern, functional și practic, fabricat din 
materiale de cea mai bună calitate, vă va satisface exigențele în cel mai bun mod cu 
putință.
Pentru a obține cele mai bune rezultate este important să citiți în întregime instrucțiunile 
din acest manual.
  Manualul de utilizare este parte integrantă a acestui produs. Acesta include 
instrucțiuni importante despre siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de a începe să 
folosiți aparatul, citiți cu atenție toate instrucțiunile privind operarea și siguranța.
  Producătorul nu este răspunzător de orice pagube produse persoanelor sau 
proprietaților cauzate de instalarea și utilizarea incorectă a produsului. 

GOLDEN FISH SRL
Șoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. admi-
nistrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii 
de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania
Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474
email: service@micul-fermier.ro ; contact@micul-fermier.ro 

Golden Fish SRL face eforturi permanente pentru 
a păstra acurateţea informaţiilor din acest manual. 
Uneori produsele pot avea culori sau nuanțe diferi-
te ce sunt modificate de către producător fără prea-
viz. Imaginile furnizate au caracter informativ şi pot 
conţine unele diferențe în funcție de configurația 
constructivă a produsului comercializat. 
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1. INFORMAȚII GENERALE
1.1. Descriere manual 

prezentul manual a fost redactat pe baza documente-
lor originale realizate de către producător și a fost lo-
calizat pentru comercializare pe piata locală. In acest 
document se regăsesc integral toate indicațiile origi-
nale provenite de la producător.

Manualul reflectă stadiul actual al produsului comer-
cializat și nu poate să fie considerat inadecvat în cazul 
în care urmează altele noi versiuni ce vor fi supuse 
unor actualizări ulterioare. 

producătorul își rezervă dreptul de a face acest lucru 
prin actualizarea manualele de utilizare și întretinere 
fără obligația de a actualiza manualele produselor 
deja comercializate decât în cazuri excepționale.

Dacă aveți îndoieli sau nu întelegeti pe deplin datele 
prezentate în acest manual, contactați centrul de ser-
vice zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresați o 
cerere către producător.

se specifică faptul că producătorul intenționează să 
continue optimizarea produsului dvs.

1.2. Utilizarea și scopul manualului

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.

scopul acestui manual este de a vă aduce la 
cunoaștiință modalitatea eficientă de utilizare și 
întreținere în condiții de siguranță pentru o utilizare de 
durată a produsului achiziționat.

păstrați cu atenție manualul, într-un loc accesibil pen-
tru orice consultare viitoare. în caz de pierdere sau 
deteriorare solicitați o copie de la distribuitorul dvs. 
sau direct la producător.

1.3. Simbologia utilizată 

pe parcursul manualului veți regăsi următoarele 
modalitați de atenționare:

PERICOL
În cazul în care există un pericol cu consecințe 
grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau 
altor persoane.

ATENȚIE

În cazul în care trebuie să acordați maxima 
atenție indicațiilor prezentate pentru a evita 
situații care pot deteriora produsul sau alte 
utilaje sau pot avea consecințe asupra me-
diului înconjurător.

INFORMAȚII IMPORTANTE

În cazul unor informații particulare.

NOTĂ/OBSERVAȚIE

În cazul în care utilizarea neadecvată poate 
conduce la pierderea garanției producato-
rului.

SIMBOL SEMNIFICAȚIE
ATENȚIE
Atenționare pentru situații cu potențial 
pericol
PERICOL GENERAL
Atentie pericol generic urmat de 
explicația tipului de pericol.
PERICOL ELECTRIC
semnalizează prezența tensiunii elec-
trice sau a unor echipamente care 
utilizează tensiunea electrică.
INTERVENȚIE MECANICA
Atenționare pentru interventii necesare 
asupra elementelor mecanice.

INTERVENȚIE ELECTRICA
Atenționare pentru interventii necesare 
asupra elementelor electrice.

CLASA DE FABRICAȚIE II
Necesită dublă izolație electrică.

ÎMPĂMÂNTARE
Necesită legătura de împământare.

PRIM AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENT
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2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
2.1. Precauții generale

citiți cu atenție prezentul document pentru a 
vă informa privind tipurile de lucrări permise și 
limitările aparatului precum și riscurile poten-
țiale specifice legate de acesta. 

Aparatul de curățat sub presiune DZ-CI107, DZ-
CI108, DZ-CI109, DZ-CI110 curăță obiecte de dimen-
siuni mari sau suprafețe foarte murdare, rapid. Apa-
ratul curăță pavaje, mobilier de grădina, pereți dar și 
autoturisme, biciclete etc. Este ușor de transportat în-
depărtând cu succes mai multe tipuri de mizerie: praf, 
reziduuri, mucegaiuri, mușchi sau noroi.

în momentul achiziției, vă rugăm să verificați că nu vă 
lipsesc piese sau accesorii. Dacă totuși se întâmplă, 
vă rugăm să contactați vânzătorul.

2.2. Securitate personală

înainte de a porni aparatul, verificați cu atenție să nu 
prezinte nici un defect. Daca totuși găsiți defecte, nu 
porniți aparatul și contactați distribuitorul dvs.

ATENȚIE
NU este permisă utilizarea aparatului în zone 
cu pericol de explozie. 

Acest aparat a fost conceput pentru a fi utilizat cu 
agentul de curățare cu care a fost livrat sau cu cel re-
comandat de către producător. utilizarea altor agenți 
de curățare sau substanțe chimice va afecta negativ 
siguranța aparatului. 

utilizarea aparatului în medii umede sau în timpul plo-
ilor este interzisă. 

ATENȚIE
Se interzice utilizarea aparatului de către co-
pii sau persoane cu dizabilități locomotorii, cu 
capacități psihiatrice, senzoriale sau mintale 
limitate sau de persoane nefamiliarizate cu 
instrucțiunile din prezentul manual.

PERICOL
Aparatul trebuie utilizat numai de către perso-
ane bine instruite cu privire la funcționarea, 
întreținerea și regulile de siguranță prezenta-
te în acest manual. Folosirea incorectă a apa-
ratului poate provoca vătămarea operatorului.

PERICOL
Nu utilizați aparatul în apropierea persoanelor 
decât dacă acestea poartă îmbrăcăminte de 
protecție.

NOTĂ/OBSERVAȚIE
Purtaţi echipament de protecţie personală.        
Protejați-vă ochii!

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

Evitați pornirea accidentală. 
în cazul în care apare un blocaj neașteptat în funcțio-
nare, opriți motorul electric și deconectați aparatul de 
la rețeua electrică. Nu continuați operarea cu aparatul 
de spălat dacă sesizați anomalii în funcționarea aces-
tuia.

ATENȚIE
Jeturile de mare presiune pot fi periculoase 
dacă sunt utilizate eronat. Jetul nu trebuie 
direcționat către persoane, echipamente elec-
trice sub tesniune sau către aparatul în sine.

Nu utilizați accesorii sau consumabile nerecomandate 
acestui produs. înainte de fiecare utilizare, inspectaţi 
starea motorului și transmisia pentru a identifica even-
tuale corpuri străine sau uzura excesivă. 

înainte de fiecare utilizare porniți aparatul în gol și 
dacă nu sesizați probleme de funcționare puteți înce-
pe operația de curățare. 

ATENȚIE
Nu pulverizați lichide inflamabile. 
Utilizați apă fără niciun fel de impurități.

Furtunurile, fitingurile și cuplajele de mare presiune 
sunt importante pentru siguranța aparatului. utilizați 
numai furtunuri, fitinguri și cuplaje recomandate de 
către producător.

Aparatul va fi deconectat de la alimentarea cu energie 
în timpul curățării sau întreținerii și în timpul înlocuirii 
pieselor prin scoaterea ștecherului din priză.
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ATENȚIE
Nu utilizați aparatul dacă piese importante 
sau cablul de alimentare ale aparatului sunt 
deteriorate, de exemplu dispozitivele de 
siguranță, furtunurile de presiune mare, pistol 
de presiune.

După utilizarea aparatului  decuplați complet alimen-
tarea electrică.

ATENȚIE
Opriţi imediat aparatul dacă apar vibraţii 
neobişnuite sau alte anomalii.

ATENȚIE
Nu utilizați și nu interveniți asupra aparatului 
dacă sunteți sub influența drogurilor, alco-
olului sau medicamentelor.  Un moment de 
neatenție în timpul funcționării poate duce la 
vătămări grave.

Verificari înainte de utilizare
puneți aparatul pe o suprafață stabilă și netedă în tim-
pul operarii, manevrarii, transportului și depozitării. O 
rasucire bruscă a aparatului va cauza vătămari cor-
porale.

în cazul unui accident sau defecțiuni, opriți imediat 
aparatul (de exemplu, contactul cu detergent: clătiți 
cu foarte multă apă curată).

NOTĂ/OBSERVAȚIE
Temperatura de operare trebuie să fie între 
0 și +40 °C

Aparatul de curățat cu presiune este conceput pentru 
a fi utilizat cu apă rece sau caldă (max. 40 °c), tem-
peraturile mai mari pot defecta pompa.

Nu utilizati apa care este murdara, cu pietriș sau care 
conține produse chimice deoarece acestea ar putea 
afecta funcționarea și ar putea scurta durata de viață 
a aparatului.

se pot utiliza accesorii pentru a utiliza agenti de cura-
tare pe baza de spuma.

NOTĂ/OBSERVAȚIE
Dacă există nisip în apa de intrare (de ex. de 
la fantana proprie), montați un filtru supli-
mentar.

Riscuri reziduale

chiar dacă utilizați acest aparat în conformitate cu in-
strucțiunile prezentate în acest manual, anumite ris-
curi reziduale nu pot fi excluse. 

pot apărea următoarele riscuri reziduale:

• Afecțiuni pulmonare ca urmare a expunerii îndelun-
gate la detergenți;

• Dureri de spate ca urmare a poziției incomode pre-
lungite.  

2.3. Instrucțiuni de siguranță electrică

Asigurați-vă că alimentarea cu curent se face la ace-
eași tensiune și frecvența indicată pe plăcuța cu spe-
cificații. tensiunea sau frecvența incorectă pot provo-
ca incendii sau deteriora grav aparatul. 

PERICOL ELECTRIC

Verificați întotdeauna ca tensiunea de ali-
mentare corespunde cu cea înscrisă pe apa-
rat 230 V, 50 Hz.

tensiunea de funcționare a aparatului este de 230 V 
/ 50 Hz. Fluctuația tensiunii electrice ar trebui să se 
situeze între 0,9÷1,1 din valoarea nominală. 

Este necesar să vă asigurați că montarea și conecta-
rea electrică se face cu protecție la variații de tensiune 
și suprasarcină. conectarea electrică se face doar la 
priza cu împământare în loc ferit de riscul de electro-
cutare în timpul funcționarii echipamentului.

în lipsa împământării electrice aparatul poate provoca 
electrocutări. Nu legați împământarea la o conduc-
tă de alimentare cu gaz.

conexiunea electrică trebuie să fie echipată cu un se-
parator de curent rezidual extrem de sensibil (întreru-
pător FI): Δ = 30 mA.

Aparatul de curățat este livrat cu un cablu de alimenta-
re cu împământare cu 3 fire. Evitați să utilizați cabluri 
prelungitore, dar dacă o faceți utilizați numai cablu cu 
împământare cu 3 fire, cu cât mai puține conexiuni 
de prelungire a alimentării. conectați ținând cont de 
culoarea firelor, într-un mod corespunzător.

Nu transportați aparatul ținându-l de cablul electric și 
nu trageți de cablul electric pentru a-l deconecta din 
priză. 

cablul de alimentare se va amplasa astfel încât să nu 
fie călcat, tăiat sau supus la deteriorare.

pentru a evita pericolele sau șocul electric opriți apa-
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ratul și scoateți ștecherul din priză înainte de a lucra 
la conexiunile electrice.

PERICOL ELECTRIC

Verificați cablul electric pe toată lungimea 
acestuia, verificați și ștecherul înainte și 
după fiecare utilizare, și în caz de deteriora-
re apelați la un electrician autorizat.

Țineți cablul electric de alimentare al aparatului, la 
distanță față de sursele de căldură. 

Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude, există risc de 
electrocutare.

PERICOL
Nu scufundați în apa cablul de alimentare al 
aparatului pentru a evita electrocutările.

scoateți aparatul de curățat din priză, ținând de ște-
cher, și nu de cablul de alimentare. 

în caz că aparatul este departe de sursa de alimenta-
re, vă rugăm să instalați cablul de alimentare conform 
instrucțiunilor din tabelul următor:

Lungimea cablului (m) Dimensiunea secțiunii 
cablului (mm)

<100 1.5
>100 2.5

poziționați întotdeauna aparatul astfel încât acționa-
rea accidentală să nu fie posibilă. După fiecare utiliza-
re scoateți-l de sub tensiune.

2.4. Instrucțiuni de prim ajutor
în eventualitatea unui accident, solicitați ajutorul per-
soanelor aflate în apropiere pentru a opri imediat func-
ționarea aparatului și pentru a închide alimentarea cu 
curent a zonei de lucru. 

După aceasta îndepărtați eventualele persoane rănite 
din zona de lucru și apelați la serviciul de urgență. 

PRIM AJUTOR
Asigurați-vă din timp că există o trusă de 
prim ajutor în apropierea locului unde folosiți 
aparatul de curățat sub presiune. Completați 
ulterior orice produs de prim ajutor folosit.

când apelați la medic utilizând numarul unic de urgen-
ță 112, vă rugăm să furnizați următoarele informații:

• Adresa completă la care s-a produs accidentul;

• Date privind modul de producere: electrocutare, ex-
plozie sau accidentare mecanică;

• Numărul de persoane rănite;

• starea răniților si felul leziunilor.
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ApARAT DE spăLAT sUb pREsIUNE

Fig.1

3.  DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Descrierea produsului DZ-CI107

 
DZ-C109DZ-C107 & DZ-C108 DZ-C110Fig.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nr. Descriere
1 Racord de apă
2 Furtun de alimentare cu apă
3 Intrare apa
4 Racord intrare apa
5 tub de înaltă presiune
6 pistol de pulverizare
7 sursa de alimentare
8 Mâner
9 suport pistol
10 întrerupător

DZ-CI107

Conținut colet:
• Aparat de spălat sub presiune;

• Roți

• Lance de stropit cu tun

• Furtun presiune

• cablu alimentare

• Dispozitiv spumare

• Kit de curățare a duzei

• Adaptor alimentare apa transparent cu filtru

• Manual instrucțiuni utilizare

• cutie de transport.
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3.2 Descrierea produsului DZ-CI108

ApARAT DE spăLAT sUb pREsIUNE

Fig.4

 
DZ-C109DZ-C107 & DZ-C108 DZ-C110Fig.5
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Nr. Descriere
1 Racord de apă
2 Furtun de alimentare cu apă
3 Intrare apa
4 Racord intrare apa
5 tub de înaltă presiune
6 pistol de pulverizare
7 sursa de alimentare
8 Mâner
9 suport pistol
10 întrerupător

DZ-CI108

Conținut colet:
• Aparat de spălat sub presiune;

• Roți

• Lance de stropit cu tun

• Furtun presiune

• cablu alimentare

• Dispozitiv spumare

• Kit de curățare a duzei

• Adaptor alimentare apa transparent cu filtru

• Manual instrucțiuni utilizare

• cutie de transport.
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3.3 Descrierea produsului DZ-CI109

ApARAT DE spăLAT sUb pREsIUNE

Fig.6

 
DZ-C109DZ-C107 & DZ-C108 DZ-C110

Fig.7
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Nr. Descriere
1 Racord de apă
2 Furtun de alimentare cu apă
3 Intrare apa
4 Racord intrare apa
5 tub de înaltă presiune
6 pistol de pulverizare
7 sursa de alimentare
8 Mâner
9 suport pistol
10 întrerupător

DZ-CI109

Conținut colet:
• Aparat de spălat sub presiune;

• Roți

• Lance de stropit cu tun

• Furtun presiune

• cablu alimentare

• Dispozitiv spumare

• Kit de curățare a duzei

• Adaptor alimentare apa transparent cu filtru

• Manual instrucțiuni utilizare

• cutie de transport.
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3.4 Descrierea produsului DZ-CI110

ApARAT DE spăLAT sUb pREsIUNE

Fig.8

 
DZ-C109DZ-C107 & DZ-C108 DZ-C110

Fig.9
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Nr. Descriere
1 Racord de apă
2 Furtun de alimentare cu apă
3 Intrare apa
4 Racord intrare apa
5 tub de înaltă presiune
6 pistol de pulverizare
7 sursa de alimentare
8 Mâner
9 suport pistol
10 întrerupător

DZ-CI110

Conținut colet:
• Aparat de spălat sub presiune;

• Roți

• Lance de stropit cu tun

• Furtun presiune

• cablu alimentare

• Dispozitiv spumare

• Kit de curățare a duzei

• Adaptor alimentare apa transparent cu filtru

• Manual instrucțiuni utilizare

• cutie de transport.
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3.5 Specificații tehnice
Aparatul de curățat sub presiune DZ-CI107, DZ-
CI108, DZ-CI109, DZ-CI110 curăță obiecte de dimen-
siuni mari sau suprafețe foarte murdare, rapid. Apa-
ratul curăță pavaje, mobilier de grădina, pereți dar și 
autoturisme, biciclete etc. 

Aparatul trebuie instalat pe o suprafață stabilă și 
netedă într-un loc deschis și uscat.

Aparatul de spălat sub presiune are următoarele ca-
racteristici:

• Design ergonomic pentru o manipulare ușoară și un 

plus de confort.

• Aparatul funcționeaza la nivel de zgomot redus; 

• 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.

• consum redus de energie

• Acest aparat trebuie folosit numai pentru destinaţia 
pentru care a fost construit.

Aparatul de spălat cu presiune prezintă următoarele caracteristici tehnice:

Caracteristică
Model

DZ-CI107 DZ-CI108 DZ-CI109 DZ-CI110
tensiune / Frecventa 230 V / 50Hz

capacitate motor 1400 W 1600 W 1800 W 2400 W

temperatura apei 5˚c - 50˚c

presiune de lucru / presiune 
maxima

10.5Mpa(105bar) 
/ 7Mpa(70bar)

13.5Mpa(135bar) 
/ 9Mpa(90bar)

13.5Mpa(135bar) 
/10.5Mpa(105bar)

18Mpa(180bar)/ 
12Mpa(120bar)

presiunea de alimentare cu 
apa

0.1 - 0.4Mpa(1 - 4 bar)

Debit de lucru / Debit maxim 5.5 l/min - 6.8 l/min 6 l/min - 7.5 l/min 5.5l/min - 6.8l/min

clasa de izolare II

clasa de etanseitate IpX5

Motor Electric fără perii

conexiune lance si futun M14x1.5

presiune maxima furtun si 
lance

220 bar

Lungime furtun presiune 5 m

Lungime cablu electric 5 m

tip jet si presiune ajustabile da - la duza lancei

Nivel de zgomot LwA 97 db 98 db 94 db

Dimensiune 33x28.5x38 41.5x34.5x50.5 44x34.5x50.5

Numar de unitati per bax

Greutate neta 6 kg 6.5 kg 9 kg 10 kg

Greutata bruta 6.5 kg 7 kg 10 kg 11 kg
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4. PREGĂTIREA ȘI  PUNEREA îN 
FUNCȚIUNE

înainte de operarea cu Aparatul de spălat sub presiune  
sau în cazul montarii/înlocuirii unor piese, asigurați-
vă că acesta este oprit și nu este conectată ali-
mentarea cu energie electrică.

Aparatul constă într-un ansamblu cu o pompa care 
este incorporata într-o carcasă care absoarbe 
șocurile. pentru o poziție optimă de lucru, aparatul 
este prevazut cu o lance și un maner fabricat din ma-
terial antialunecare. Nu acoperiți sau modificați lan-
cea sau duzele de pulverizare. 

Aparatul de spălat cu presiune este conceput pentru 
a fi utilizat cu apa rece sau calda (max. 40 grade), 
temperaturile mai mari pot defecta pompa.

Nu utilizați apa care este murdară, cu pietriș sau care 
conține produse chimice deoarece acestea ar putea 
afecta funcționarea și ar putea scurta durata de viață 
a aparatului.

Instalare Aparat de spălat sub presiune:
• Asiguraţi-va că aparatul este în perfectă stare. Fie-

care parte trebuie verificată pentru a se constata că 
nu are defecţiuni, nu se aud zgomote şi sunt conec-
tate corect.

• controlaţi statutul conexiunilor la reţeaua de energie 
electrică 

ATENȚIE
Este obligatorie legarea utilajului la o priză 
cu împământare. Instalaţia trebuie să fie 
asigurată cu siguranţă diferenţială.

• înainte de utilizare, instalaţi aparatul într-un loc ven-
tilat, uscat, comod, luminos, iar suprafața trebuie să 
fie fermă și netedă.

• înainte de punerea în funcţiune trebuie verificat ca 
toate părţile în mişcare să fie lubrifiate. periodic se 
va controla stadiul de lubrifiere şi eventual se va in-
terveni acolo unde este necesar.

• poziționați aparatul de spălat cât mai aproape posi-
bil de o sursă de apă.

• Aparatul nu trebuie conectat niciodată la rețeaua 
de alimentarea cu apă potabilă fără o supapă de 
retur. Apa care a trecut de supapa de retur este 
considerată ca fiind nepotabilă.

• Aparatul de spălat trebuie utilizat pe o suprafata 
sigură, stabilă, poziționat conform Fig 10.

Fig.10

Fig.11

Fig.12

Fig.13

• puneți lancea la pistol și rotiți-l până când cele două 
piese sunt complet anclasate Fig 11.

• Racordați pistolul la furtunul cu presiune până când 
cele doua piese sunt complet anclasate Fig 12.

• Racordați furtunul de ieșire a apei la cuplaj, apoi 
racordați-l la intrarea pentru apă la aparat. Fig 13
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5. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE                

ATENȚIE
Este interzisă pornirea aparatului de către 
persoane neautorizate sau care nu au citit 
manualul de utilizare.

• Deschideți complet robinetul de alimentare cu apă.

• Apăsați comutatorul pentru a porni motorul Fig 14.

DZ-C109DZ-C107 & DZ-C108 DZ-C110

Fig.14

Fig.15

Fig.16

NOTĂ/OBSERVAȚIE
Motorul funcționează numai când comutato-
rul este accesat.

• prin rotirea duzei ajustați de la jet subțire la jet de 
împrăștiere Fig 15.

cu jetul de împrăștiere se pot curăța suprafețe mari 
în timp mai scurt, cu un risc redus de deteriorare a 
suprafețelor.

jetul îngust are o forță mare de impact asupra 
suprafețelor de curățare și rezultă curățare în profun-
zime. cu toate acestea, acest jet îngust trebuie utilizat 
cu precauție, pentru că este posibilă deteriorarea unor 
suprafețe.

Mod de lucru : 

• Dizolvați murdaria prin aplicarea de detergent cu je-
tul de împrăștiere pe suprafața uscată.

• pe suprafețele verticale, lucrați de jos în sus. Lăsați 
detergentul să acționeze 1 - 2 minute dar nu lăsați 
să se usuce. Aplicați jetul pe suprafața de jos în sus.

• Folosiți numai detergenți speciali pentru spălări sub 
presiune.

ATENȚIE
Testați detergentul pe o zona mai mică înainte 
de utilizare.

• Aplicați detergent astfel încât să acopere bine 
suprafeța de curățat. 

• Lăsați detergentul să acționeze pentru câteva minu-
te. Acesta este un moment bun de utilizat o perie 
pentru a freca ușor zonele puternic murdare.

• Nu lăsați niciodată detergentul să se usuce pe 
suprafeța de curățat.

• începeți clătirea finală, asigurați-vă că suprafața este 
clătită bine și că tot detergentul a fost îndepărtat.

• Evitați ca apa de clătire să se scurgă pe suprafețele 
nedorite.

• unghiul optim pentru pulverizarea apei pe o 
suprafață ce necesită curățare este de 45 de grade.

• un alt factor care determină impactul forței apei este 
distanța de la duza pulverizatoare la suprafața de 
curățare, forța de impact a apei este crescută pe 
măsură ce duza este apropiată de suprafața de 
curățat.

• Asigurați-vă că tot detergentul este spălat.

• Opriți aparatul de spălat.

• Opriți alimentarea cu apă.
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6. î N T R EŢI N E R E  C U R ĂŢA R E  Ș I                        
ELIMINARE PRODUS

6.1. întreținere și curățare

ATENȚIE

Înainte de orice intervenție asupra produ-
sului, deconectați alimentarea cu energie 
electrică de la rețea și dezamorsați instalația.

Inspecția constantă și întreținerea atentă vor menține 
aparatul în stare de funcționare continuă și vor elimina 
eventuale posibile probleme.

întotdeauna asigurați-vă că aparatul este oprit înainte 
de a efectua inspecția sau întreținerea.

pentru a menține sIGuRANȚA șI FIAbILItAtEA pro-
dusului, reparațiile, orice altă întreținere sau reglare 
ar trebui să fie efectuate de către personal calificat 
și autorizat, folosind întotdeauna piesele de schimb 
originale.

utilizarea pieselor neautorizate sau nerespecta-
rea instrucțiunilor de întreținere poate crea riscul de 
vătămare gravă.

întreținerea trebuie efectuată numai de personal cali-
ficat în reparații. Deservirea sau întreținerea efectuată 
de personal necalificat poate duce la un risc de rănire.

întrețineți aparatul cu grijă. Mențineți-l curat și uscat. 
Aparatele întreținute corespunzător sunt mai puțin su-
sceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

Verificați montajul corect al pieselor auxiliare și starea 
lor de uzură pentru a interveni la timp asupra acesto-
ra. Dacă observați o piesă deteriorată opriți imediat 
utilizarea aparatului. Multe accidente sunt cauzate de 
produsele slab întreținute.

Accesoriile care pot fi potrivite pentru un aparat, pot 
crea un risc de rănire atunci când sunt utilizate la un 
alt aparat.

Atunci când apar probleme în funcționarea apara-
tului care se remarcă prin zgomot ciudat, debit mic 
la ieșirea apei, întreruperi dese în timpul lucrului, vă 
rugăm să opriți aparatul imediat.

Dacă accidental în aparat au intrat substanțe lichide 
cu impurități peste limitele admise, sau substanțele 
chimice lichide, spălați părțile interioare ale aparatului 
cu apă curată înainte de reutilizare.

ATENȚIE
Înaintea oricărei operații de întreținere:
1. Opriți aparatul;
2. Așteptați oprirea completă a motorului;
3. Deconectați cablul de alimentare de la 

rețea.
• 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, trebuie efectuate nu-
mai de specialiști calificați.

• în cazul în care aparatul nu pornește, verificați ali-
mentarea electrica.

• Inspectați periile motorului și după caz înlocuiți-le.

• curățați acumulările de pulberi care blochează fan-
tele de aerisire ale motorului. 

• Dacă sesizați o eficiență scazută a aparatului deși 
acesta are toate piesele funcționale, se recomandă 
să solicitați o inspecție la un centru service autorizat.

• temperatura de lucru: + 5 °c...+ 40 °c;

• temperatura de depozitare: -10 °c...+ 40 °c

• După circa 50 de ore de funcționare:

• Verificați dacă toate piesele sunt bine fixate și dacă 
sunt parțial înșurubate procedați la strângerea lor 
dacă este necesar.

• Verificați dacă vreo componentă prezintă deformări 
importante sau o uzură accentuată. în acest caz va 
trebui înlocuită cu o alta de schimb originală într-un 
service autorizat.

• îndepărtați orice corp străin care ar putea să intre în 
zona de funcționare.

• Verificați și după caz ungeți angrenajul cu rulmenți.

Depozitare
Nu depozitați aparatul neprotejat în aer liber sau în 
mediu umed. păstrați-l într-un loc răcoros și uscat.

Depozitați-l astfel încât acesta să nu poată fi pornit de 
către persoane neautorizate.

Nu lăsați produsul să stea în soare sau la o temperatură 
mai scazută de -10°c, dacă nu este folosit o perioadă 
mai lungă de timp. 
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Depozitați aparatul într-un spațiu inaccesibil copiilor, 
într-o poziție stabilă și sigură.

Nu păstrați produsul ambalat în folie sau în punga de 
plastic pentru a evita acumularea umidității.

6.2. Eliminare produs

Nu aruncaţi echipamentele electrice la gunoiul mena-
jer! 

La sfârșitul duratei de viață, sau în cazul renunțării 
la produs, duceți-l într-un centru de reciclare sau în-
tr-o instalație de reciclare resturi metalice si separat 
parțile din plastic.

20

PAP
ABS

        
simbolul coșului de gunoi încrucișat indicat pe aparat 
indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei sale de 
viață utilă, trebuie tratat separat de deșeurile mena-
jere și trebuie trimis la un centru de colectare sepa-
rat 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 utilajului la sfârșitul duratei sale de viață 
în instalațiile de colectare corespunzătoare, cuno-
scând sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare 
privind deșeurile.

colectarea selectivă pentru fiecare material reciclabil, 
permite o eliminare compatibilă cu mediul și contribuie 
la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului 
și sănătății și promovează recuperarea materialelor 
din care este compus produsul.

Ambalajul pompei este 100% reciclabil.

Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la preve-
nirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea 
de materii prime. 

promovați astfel reutilizarea durabilă a resurselor ma-
teriale. 

pentru informații suplimentare despre locurile unde 
să predați deșeurile electrice și electronice, contactați 
primăria / municipalitatea, serviciul de colectare 
a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați 
achiziționat acest produs.

Echipamentele electrice uzate si accesoriile acesto-
ra contin o cantitate considerabila de materii prime si 
plastic, care pot fi reciclate la rândul lor.
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7.  PROBLEME SI REMEDII

ATENȚIE
Trebui să întrerupeți imediat utilizarea produsului și să contactați distribuitorul dacă proble-
mele de funcționare nu pot fi rezolvate utilizând remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna funcționare a morii. în majoritatea cazurilor, veți 
putea corecta cu ușurință aceste defecte. Vă rugăm să consultați următorul tabel:

Problemă Cauză probabilă Moduri de remediere

Nu poate fi pornit conexiune electrică defectuasă 
sau defecțiune a cablului.

Verificați priza, cablul, conexiunea, ștecherul. 
contactați un specialist pentru eventualele 
reparații.

presiune oscilantă

pompa aspira aer Verificati sa nu intre aer in furtunuri si racorduri.
supape murdare, uzate sau blo-
cate

curatati si inlocuiti sau consultati distribuitorul lo-
cal.

Garnituri de etansare uzate ale 
pompe

curatati si inlocuiti sau consultati distribuitorul lo-
cal.

Aparatul se opreste

sigurante arse Inlocuiti siguranta. Opriti alte echipamente

tensiune incorecta de la retea Verificati ca tensiunea retelei sa corespunda cu 
specificatiile masinii.

Duza partial blocata curatati duza

siguranta se arde siguranta prea mica
schimbati cu o siguranta mai mare decat consu-
mul de amperi al aparatului. Incercati sa utilizati 
aparatul fara prelungitor.

Aparatul pulseaza

Aer in furtunul de intrare Lasati masina sa opereze cu butonul deschis pana 
cand presiunea normala de lucru revine.

Alimentare neadecvata de apa Verificati ca alimentarea cu apa sa corespunda cu 
specificatiile necesare.

Duza partial blocata curatati duza
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 sc GOLDEN FIsH sRL, având sediul social în șoseaua de centură Nr.6, sat ștefăneștii de jos, co-
muna ștefăneștii de jos, judetul Ilfov, Romania, inregistrată la Registrul 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 “Aparat de spălat sub presiune DZ-CI107, DZ-CI108, DZ-CI109, DZ-CI110“ 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, Direc-
tiva 2014/35/uE cu privire la echipamente electrice destinate utilizării în cadrul unor limite limitate de tensiune, 
Directiva 2014/30/uE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (Hotărârea Guvernului nr. 487/2016), Di-
rectiva 2000/14/cE referitoare la emisia de zgomot de către echipamentele destinate utilizării în aer liber. 
conformitățile declarate : EN 60745-1: 2009+ A11:2010; EN 60204-1: 2006 + A1: 2009; EN IsO 12100: 2010; 
EN 55014-1: 2006 + A2: 2011; EN 14930+A1:200.

semnat pentru și în numele:........................................................................................s.c. GOLDEN FIsH sRL

Adresa la care se constituie și se păstrează dosarul tehnic:                                 

Nume și prenumele persoanei împuternicite:                                       Olaviu Opinca, Director de produse                   

Ianuarie 2021

                              

______________________
         (semnatura si stampila)   

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

8.  DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1.Denumirea producătorului Fabricat in p.R.c. pentru GOLDEN FIsH sRL, România

2.Adresa producătorului..........................................................șoseaua de centură Nr.6, sat ștefăneștii de jos, 

                                                                                               comuna ștefăneștii de jos, judetul Ilfov, România
3.Denumire produs.................................................................................................Aparat de spălat sub presiune

4.Numar de identificare produs / Model fabricant: ................................................................................Dz-cI107, 
Dz-cI108, Dz-cI109, Dz-cI110

standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificațiile in legatură cu care se declara conformitatea:
5.H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind condițiile introducerii pe piața (Directiva 2006/42/cE)
6.OG. Nr. 20 din 18 august 2010(actualizată) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației 
uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
7.EN 60745-1: 2009+ A11:2010 (EN 62841-1: 2015) - unelte de mână electrice acționate cu motor, scule tran-
sportabile și utilaje de gazon și grădină. siguranță. cerințe generale

8.EN IsO 12100: 2010 siguranța utilajelor - principii generale pentru proiectare - Evaluarea riscurilor și redu-
cerea riscurilor.

9.EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 - privind siguranța utilajelor. Echipamente electrice ale mașinilor.

10.EN 55014-1: 2006 + A2: 2011- compatibilitate electromagnetică. cerințe pentru electrocasnice, scule elec-
trice și aparate similare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
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CERTIFICAT DE GARANȚIE

GARANȚIE DE CONFORMITATE LEGALĂ (Legea 449/2003 cu modificari și completări)
GARANȚIE COMERCIALĂ - 2 ani
Durata medie de utilizare a produsului este de 3...4 ani dacă se utilizează conform specificațiilor pentru uz 
gospodăresc și sunt evitate solitările excesive specifice utilizarii industriale.

sc GOLDEN FIsH sRL, acorda cumpărătorului o garanție comercială în condițiile prezentului 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. 

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:
• produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate în manualul de utilizare.

• produsul este însoțit de factura sau bonul fiscal, și certificatul de garanție în original, în perioada de valabili-
tate (24/12 luni), completat integral, semnat si stampilat.

• Garanția se acorda numai daca produsul este întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzator.

• Garanția se acordă numai pentru vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde 
asupra accesoriilor, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzării.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:
• Deteriorarea si/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării parțiale sau totale a instrucțiunilor.

• Modificarea stării originale a produsului în scopul depășirii performanțelor.

• sunt excluse de la garanție defectele rezultate de uzura sau solicitarea excesivă.

• produsele desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de catre persoane neautorizate.

• produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual.

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE:

Nr. Data intrării Nr. factură Descriere reparații Semnătura Prelungire garanție

1
2
3
4

semnatura Vânzător  ............................................. ( semnatura si stampila )

Denumirea produsului ............................................................................................................................................. Model/serie.................................................................

Nr. factură  .............................................................................................................................................................. Data cumpărării ..........................................................

Vânzător ................................................................................................................................................................. Magazin  .....................................................................

Adresa magazin............................. .........................................................................................................................  

Numele cumpărătorului .................................................

Adresa cumparatorului  .................................................

 semnatură cumpărător  ..................................................

9



M
A

N
U

A
L 

d
e

 U
t
iL

iz
A

r
e

 s
i 

iN
t
r

e
t
iN

e
r

e

Pag. 21

RORO

www.detoo lz . ro www.de too lz . ro

RORO

www.detoo lz . ro www.de too lz . ro

FISA TEHNICA - UTILIZARE PRODUS
Instructiuni originale   |  Revizia 01   |  Ed. 01  |  19/01/2021

accesorii aparat de 
spăLAT sUb pREsIUNE

caracteristici teHnice:
• coMpATIbIL cU ApARAT DE spăLAT: DZ-c107, DZ-c108
• destinat pentru: apa rece
• confectionat din material durabil

DZ-cI111 LANcE TURbo

caracteristici teHnice:
• coMpATIbIL cU ApARAT DE spăLAT: DZ-c109, DZ-c110
• destinat pentru: apa rece
• confectionat din material durabil

DZ-cI114 LANcE TURbo

caracteristici teHnice:
• coMpATIbIL cU ApARAT DE spăLAT: DZ-c109, DZ-c110
• destinat pentru: apa rece
• confectionat din material durabil

DZ-cI114 LANcE TURbo

caracteristici teHnice:
• coMpATIbIL cU ApARAT DE spăLAT: DZ-c107, DZ-c108
• destinat pentru: apa rece
• DIAMETRU: 30cM

DZ-cI112 pERIE RoTATIvă

caracteristici teHnice:
• destinat pentru: apa rece
• confectionat din material durabil

DZ-cI117 LANcE 3 jETURI

caracteristici teHnice:
• destinat pentru: apa rece
• confectionat din material durabil

DZ-cI118 LANcE spRAy

caracteristici teHnice:
• destinat pentru: apa rece
• confectionat din material durabil

DZ-cI119 pIsToL

caracteristici teHnice:
• destinat pentru: apa rece
• confectionat din material durabil
• lungime furtun: 5m

DZ-cI120 fURTUN DE pREsIUNE

caracteristici teHnice:
• coMpATIbIL cU ApARAT DE spăLAT: DZ-c109, DZ-c110
• destinat pentru: apa rece
• DIAMETRU: 30cM

DZ-cI115 pERIE RoTATIvă

caracteristici teHnice:
• coMpATIbIL cU ApARAT DE spăLAT: DZ-c107, DZ-c108
• destinat pentru: apa rece
• confectionat din material durabil

DZ-cI113 pERIE RoTATIvă cU MâNER

caracteristici teHnice:
• coMpATIbIL cU ApARAT DE spăLAT: DZ-c109, DZ-c110
• destinat pentru: apa rece
• confectionat din material durabil

DZ-cI116 pERIE RoTATIvă cU MâNER

10
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 sc GOLDEN FIsH sRL, având sediul social în șoseaua de centură Nr.6, sat ștefăneștii de jos, co-
muna ștefăneștii de jos, judetul Ilfov, Romania, inregistrată la Registrul 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 “Aparat de spălat sub presiune DZ-CI107, DZ-CI108, DZ-CI109, DZ-CI110“ 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, Direc-
tiva 2014/35/uE cu privire la echipamente electrice destinate utilizării în cadrul unor limite limitate de tensiune, 
Directiva 2014/30/uE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (Hotărârea Guvernului nr. 487/2016), Di-
rectiva 2000/14/cE referitoare la emisia de zgomot de către echipamentele destinate utilizării în aer liber. 
conformitățile declarate : EN 60745-1: 2009+ A11:2010; EN 60204-1: 2006 + A1: 2009; EN IsO 12100: 2010; 
EN 55014-1: 2006 + A2: 2011; EN 14930+A1:200.

semnat pentru și în numele:........................................................................................s.c. GOLDEN FIsH sRL

Adresa la care se constituie și se păstrează dosarul tehnic:                                 

Nume și prenumele persoanei împuternicite:                                       Olaviu Opinca, Director de produse                   

Ianuarie 2021

                              

______________________
         (semnatura si stampila)   

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

8.  DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1.Denumirea producătorului Fabricat in p.R.c. pentru GOLDEN FIsH sRL, România

2.Adresa producătorului..........................................................șoseaua de centură Nr.6, sat ștefăneștii de jos, 

                                                                                               comuna ștefăneștii de jos, judetul Ilfov, România
3.Denumire produs.................................................................................................Accesorii aparat de spălat sub 
presiune

4.Numar de identificare produs / Model fabricant: ................................................................................Dz-cI111, 
Dz-cI112, Dz-cI113, Dz-cI114, Dz-cI115, Dz-cI116, Dz-cI117, Dz-cI118, Dz-cI119, Dz-cI120

standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificațiile in legatură cu care se declara conformitatea:
5.H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind condițiile introducerii pe piața (Directiva 2006/42/cE)
6.OG. Nr. 20 din 18 august 2010(actualizată) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației 
uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
7.EN 60745-1: 2009+ A11:2010 (EN 62841-1: 2015) - unelte de mână electrice acționate cu motor, scule tran-
sportabile și utilaje de gazon și grădină. siguranță. cerințe generale

8.EN IsO 12100: 2010 siguranța utilajelor - principii generale pentru proiectare - Evaluarea riscurilor și redu-
cerea riscurilor.

9.EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 - privind siguranța utilajelor. Echipamente electrice ale mașinilor.

10.EN 55014-1: 2006 + A2: 2011- compatibilitate electromagnetică. cerințe pentru electrocasnice, scule elec-
trice și aparate similare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
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CERTIFICAT DE GARANȚIE

GARANȚIE DE CONFORMITATE LEGALĂ (Legea 449/2003 cu modificari și completări)
GARANȚIE COMERCIALĂ - 6 luni
Durata medie de utilizare a produsului este de 1 an dacă se utilizează conform specificațiilor pentru uz 
gospodăresc și sunt evitate solitările excesive specifice utilizarii industriale.sc GOLDEN FIsH sRL, acorda 
cumpărătorului o garanție comercială în condițiile prezentului certificat de garanție. Garanția acordată prin pre-
zentul certificat nu limitează sau elimină drepturile consumatorului.

Durata garanției comerciale se acordă prin prezentul certificat este de:

• 6 luni - pentru cumpărătorii persoane fizice; 3 luni - pentru cumpărătorii persoane juridice.
perioada de garanție începe de la data achiziției. 

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:
• produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate în manualul de utilizare.

• produsul este însoțit de factura sau bonul fiscal, și certificatul de garanție în original, în perioada de valabili-
tate (6luni/1an), completat integral, semnat si stampilat.

• Garanția se acorda numai daca produsul este întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzator.

• Garanția se acordă numai pentru vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde 
asupra accesoriilor, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzării.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:
• Deteriorarea si/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării parțiale sau totale a instrucțiunilor.

• Modificarea stării originale a produsului în scopul depășirii performanțelor.

• sunt excluse de la garanție defectele rezultate de uzura sau solicitarea excesivă.

• produsele desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de catre persoane neautorizate.

• produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual.

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE:

Nr. Data intrării Nr. factură Descriere reparații Semnătura Prelungire garanție

1
2
3
4

semnatura Vânzător  ............................................. ( semnatura si stampila )

Denumirea produsului ............................................................................................................................................. Model/serie.................................................................

Nr. factură  .............................................................................................................................................................. Data cumpărării ..........................................................

Vânzător ................................................................................................................................................................. Magazin  .....................................................................

Adresa magazin............................. .........................................................................................................................  

Numele cumpărătorului .................................................

Adresa cumparatorului  .................................................

 semnatură cumpărător  ..................................................
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GOLDEN FISH SRL
șoseaua de centură Nr.6, sat ștefăneștii de jos, 

comuna ștefăneștii de jos, judetul Ilfov, România
email: service@micul-fermier.ro;

contact@micul-fermier.ro  
tel +40 751 098 855; 

+40 746 533 474


