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InsTRucTIunI ORIgInAle
cITITI cu ATenTIe PRezenTele InsTRucTIunI de funcTIOnARe înAInTe de PRIMA PuneRe 

în funcTIune A fIeRAsTRAuluI sI ResPecTATI OblIgATORIu InsTRucTIunIle de sIguRAnTA!
neResPecTAReA IndIcATIIlOR dIn PRezenTul MAnuAl scuTesTe PROducATORul 

de ORIce RAsPundeRe sI duce lA PIeRdeReA gARAnTIeI!
PAsTRATI AcesT MAnuAl PenTRu RefeRInTe ulTeRIOARe.
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fIERăsTRăU VERTICAL 
CU BANDă

dz-c237usor de manevrat

taiere precisa

motor puternic

taieturi: drepta, curbe, inclinate, peste fibre

materiale: lemn, metale neferoase, plastic
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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: 

----------------- Fierăstrău vertical cu bandă DZ-C237 ------------------
  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	piața	locală.	în	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	întreținere	
fără	 obligația	 de	 a	 actualiza	 manualele	 produselor	
deja	comercializate	decât	în	cazuri	excepționale.

Dacă	aveți	îndoieli	sau	nu	înțelegeți	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	d	pierdere	sau	de-
teriorare	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 maximă 
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 producătorului.

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

INTERVENȚIE ELECTRICĂ
Atenționare	 pentru	 intervenții	 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	 fierăstrăului	 precum	 și	 riscurile	
potențiale	specifice	legate	de	aceasta.	

Fierăstrăul vertical cu bandă  DZ-C237	este	un	pro-
dus	robust,	eficient	și	ușor	de	utilizat	pentru	a	tăia	cu	
ușurință	 lemn,	metale	 neferoase	 și	 plastic.	 Nu	 sunt	
permise	 alte	 operații	 decât	 cele	 indicate	 în	 prezen-
tul	manual.	Operaţiile	pentru	care	nu	a	fost	proiectat	
acest	echipament	electric	poate	crea	pericole	şi	poate	
provoca	vătămarea	persoanelor.	

2.2. Securitate personală

Rămâneți	în	alertă,	mențineți	atenția	la	ce	faceți	și	fiți	
precaut	atunci	când	manevrați	un	fierăstrău.	

ATENȚIE
Nu folosiți acest fierăstrău dacă sunteți sub 
influența drogurilor, alcoolului sau medica-
mentelor. Un moment de neatenție în timpul 
funcționării sculelor electrice poate duce la 
vătămări corporale grave.
îmbrăcați-vă	adecvat.	Nu	purtați	haine	largi	sau	părul	
neprotejat.	păstrați	părul,	îmbrăcămintea	și	mănușile	
departe	 de	 părțile	 mobile.	 Hainele	 libere,	 bijuteriile	
sau	părul	lung	pot	fi	prinse	în	părți	mobile.

Asigurați	 lumina	 suficientă	 la	 locul	 de	 lucru	 cu	
fierăstrăul	vertical.

Dezordinea	 la	 locul	 de	muncă	 și	 pe	masa	 de	 lucru	
majorează	 pericolul	 de	 accidentare	 și	 de	 rănire,	
mențineți	curățenia.

ustensilele	pe	care	nu	le	folosiți	trebuie	depozitate	în-
tr-un	loc	uscat,	pe	cât	posibil	într-un	loc	înălțat	pentru	
a	nu	fi	accesibile	persoanelor	străine	nefamiliarizate	
cu	produsul.

PERICOL
Pericol de strivire sau tăiere! Țineți mâinile 
departe de zona de lucru. Îndepărtați de părțile 
mobile ale fierăstrăului: părul, șireturile, 
îmbrăcămintea liberă, cablurile electrice sau 
alte fire ce pot fi tăiate accidental.
înainte	de	a	porni	fierăstrăul	trebuie	să	îndepărtați	din	
zona	de	 lucru	cheile	de	strângere,	 sculele,	 cablurile	

și	orice	resturi	sau	corpuri	străine.	O	cheie	care	este	
lăsată	atașată	la	o	parte	mobilă	a	fierăstrăului	poate	
duce	la	vătămări	corporale.

pentru	siguranța	pesonală,	când	folosiți	fierăstrăul	nu	
vă	întindeți	dincolo	de	poziția	normală.	poziția	corpu-
lui	și	un	echilibrul	adecvat	permit	un	control	mai	bun	
al	sculei	în	situații	neașteptate.	utilizați	menghine	sau	
alte	modalități	practice	pentru	a	asigura	și	fixa	obiectul	
de	tăiat	pe	o	platformă	stabilă.	Menținerea	obiectului	
de	tăiat	cu	mâna	sau	sprijinită	de	corpul	dvs.	este	o	
procedură	periculoasă	și	poate	duce	la	pierderea	con-
trolului	și	accidente.

ATENȚIE
NU este permisă utilizarea fierăstraielor în 
zone cu pericol de explozie, pe suprafețe cu 
depuneri de substanțe nocive, cu vopselu-
ri pe bază de plumb, cu urme de acizi sau 
solvenți și alte produse similare. 

PERICOL
Se interzice utilizarea fierăstrăului de către 
copii sau persoane cu dizabilități locomotorii, 
cu capacități psihiatrice, senzoriale sau min-
tale limitate sau de persoane nefamiliarizate 
cu instrucțiunile din prezentul manual.

PERICOL
Nu lăsați copii nesupravegheați în preajma 
fierăstrăului sau să se joace cu acesta.  Nu 
utilizați produsul în alte scopuri decât cele 
prezentate în acest manual.
Nu	depozitați	produsul	la	îndemâna	copiilor	și	a	altor	
persoane	neinstruite.	Aceste	fierăstraie	sunt	periculo-
ase	în	mâinile	utilizatorilor	neinstruiți.	

ATENȚIE
NU forțați fierăstrăul!
Nu	 forțați	 scula.	Folosiți-o	corect	conform	 indicațiilor	
din	acest	manual.	O	sculă	corect	 folosită	 își	va	 face	
treaba	 în	 siguranță	 și	 la	 calitatea	 pentru	 care	 este	
proiectată.

Nu	tăiați	niciodată	piese		pe	care	se	află	sfori,	șnururi,	
benzi,	cabluri	sau	sârme	sau	care	conțin	astfel	de	ma-
teriale.

Nu	 folosiți	 fierăstrăul	 dacă	 întrerupătorul	 său	 nu	
funcționează.	un	instrument	care	nu	poate	fi	controlat	
este	periculos	și	trebuie	reparat	imediat.
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Așteptați	 oprirea	 completă	 a	 benzii	 înainte	 de	 a	
îndepărta	din	zona	de	lucru	eventualele	piese	blocate	
în	fierăstrău	sau	segmente	mici	de	piese,	 resturi	de	
lemn,	etc.

în	 timpul	 lucrului	 asigurați-vă	 că	 obiecte	 de		
îmbrăcăminte,	părul	sau	alte	accesorii	nu	pot	fi	prin-
se	 și	 antrenate	 de	 componentele	 în	 mișcare	 ale	
fierăstrăului.

ATENȚIE
Purtaţi echipament de protecţie personală.
Se recomandă purtarea unei măști de praf, 
dispozitiv de protecţie pentru auz, mănuşi şi 
şorţ de atelier.
Protejați-vă ochi cu ochelari speciali. 

ATENȚIE
Utilizați mânuși de protecție când înlocuiți 
banda fierăstrăului.

INFORMAȚII
Înlocuiți imediat componentele deteriorate 
sau defecte. Folosiți pentru aceasta doar 
piese de schimb originale. 
Orice reparație neautorizată cu piese nea-
decvate conduce la pierderea garanției.
pe	măsură	ce	vă	obișnuiți	cu	utilizarea	produselor	NU 
tratați superficial respectarea strictă a regulilor de 
siguranță indicate în acest manual.

Nu	 utilizați	 accesorii	 sau	 consumabile	 nereco-
mandate	de	producător.	utilizarea	unui	acceso-
riu	nerecomandat	de	producător	poate	conduce	

la	 accidente	grave.	simplul	 fapt	 că	un	accesoriu	 se	
poate	 atașa	 sau	 folosi	 împreună	 cu	 	 produsul	 Nu	
înseamnă	că	este	sigur	pentru	utilizare.	

înainte	 de	 fiecare	 utilizare,	 inspectaţi	 banda	 de	
fierăstrău	atașată		pentru	a	identifica	fisuri,	deteriora-
re	sau	o	uzură	excesivă	care	poate	favoriza	accidente	
de	lucru.	

Dacă	 banda,	 sau	 un	 alt	 accesoriu	 este	 scăpat	 din	
mână,	 nu	 trebuie	 să-l	 mai	 utilizați	 fără	 a	 identifica	
eventualele	deteriorări	și	după	caz	să	interveniți	pen-
tru	remedierea	sau	înlocuirea	pieselor	afectate.	

După	 inspectarea	 și	 instalarea	 unui	 accesoriu,	
poziționați-vă,	atât	dvs.	cât	și	persoanele	din	zonă,	la	
distanță	 față	de	piesele	 în	mișcare	și	acţionați	scula	
electrică	 la	 turația	maximă	 fără	 sarcină	 pentru	 circa	

30	secunde.	Doar	după	această	probă	se	poate	utiliza	
fierăstrăul	cu	accesoriu	montat	în	mod	normal.

ATENȚIE
Opriţi scula imediat ce apar vibraţii neobişnuite 
sau alte anomalii.
Dispozitivele	de	protecție	sau	piesele	deteriorate	tre-
buie	reparate	sau	înlocuite	numai	de	un	atelier	service

specializat	și	autorizat.

PERICOL
Folosiţi elementele de protecție livrate 
împreună cu fierăstrăul. Nu le demontați!

ATENȚIE
Persoanele din apropiere trebuie să păstreze 
o distanţă sigură față de zona de lucru. Toate 
persoanele care intră în zona de lucru trebuie 
să poarte echipament de protecţie personală.
când	fierăstrăul	 întâlnește	pe	parcursul	operației	de	
tăiere	un	corp	cu	alte	caracteristici	(cui,	șurub)	poate	
apărea	o	solicitare	mecanică	neașteptată,	fapt	ce	pro-
duce	un	recul	resimțit	de	către	operator.	Reculul	poate	
fi	periculos	și	în	general	poate	uza	prematur	produsul.	
pentru	a	evita	aceste	situații,	dar	și	pentru	a	diminua	
eventualele	riscuri	se	recomandă:

• poziționați	 corpul	 și	 brațele	 astfel	 încât	 să	 preluați	
ușor	forțele	de	recul	sau	reacția	de	cuplu	la	pornire;

• informați-vă	în	prealabil	despre	caracteristicile	mate-
rialului	de	tăiat	și	eventuala	prezență	a	altor	corpuri	
sau	materiale	în	zona	de	lucru;

• evitați	 contactul	 dintre	 sculă	 și	 alte	 piese	 fixate	 în	
materialul	care	urmează	să	fie	tăiat;

se	 recomandă	 să	 mențineți	 emisiile	 de	 zgomot	 și	
vibrații	la	nivel	cât	mai	redus	prin:

• menținerea	 sculelor	 în	 stare	 bună	 de	 funcționare	
printr-o	întreținere	corectă;

• banda	să	fie	ascuțită	și	curată.
• evitați	 solicitările	 excesive	 radiale	 care	 pot	 apărea	
la	contactul	cu	corpuri	străine	sau	materiale	cu	alte	
caracteristici;

• evitați	forțarea	produsului.
Nu	folosiți	și	nu	interveniți	asupra	sculei	dacă	sunteți	
sub	 influența	 drogurilor,	 alcoolului	 sau	 medicamen-
telor.	 un	 moment	 de	 neatenție	 chiar	 și	 în	 timpul	
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operațiilor	de	întreținere,	poate	duce	la	vătămări	cor-
porale.

2.3. Riscuri reziduale

chiar	 dacă	 utilizați	 aceste	 scule	 în	 conformitate	 cu	
instrucțiunile	prezentate	în	acest	manual,	anumite	ri-
scuri	reziduale	nu	pot	fi	excluse.	

pot	apărea	următoarele	riscuri	reziduale:

• Afecțiuni	pulmonare	ca	urmare	a	expunerii	îndelun-
gate	la	o	sursă	de	praf.	pulberi	cum	sunt	pulberea	
de	 lemn	de	stejar	sau	de	 fag	sunt	considerate	a	fi	
cancerigene.

• Deteriorarea	în	timp	a	auzului.
• Deteriorarea	sănătății	cauzată	de	vibrațiile	transmi-
se	 brațului	 și	 solicitării	 coloanei	 dacă	 scula	 este	
utilizată	o	perioadă	îndelungată	într-o	poziție	rigidă	
și	fără	pauze	de	odihnă	și	relaxare	a	musculaturii.

2.4. Instrucțiuni de siguranță electrică

Rămâneți	în	alertă	și	fiți	precaut	atunci	când	manevrați	
partea	electrică.	

Nu	 utilizați	 fierăstrăul	 vertical	 fără	 dispozitivele	 de	
protecție	montate.

PERICOL ELECTRIC
Nu apropiaţi mâinile de părţile aflate în 
mişcare, de piesele cu muchii ascuțite sau 
piese încă fierbinți.

PERICOL ELECTRIC
Asiguraţi-vă întotdeauna că fierăstrăul este 
oprit şi deconectat de la sursa de energie 
electrică înainte de orice reglaje sau activități 
de întreținere.
Acordați	atenție	cablului	de	alimentare.	Nu	trageți	de	
cablu.	 Nu	 folosiți	 cablul	 pentru	 a	 scoate	 utilajul	 din	
priză.	 Țineți	 cablul	 la	 distanță	 sigură	 de	 sursele	 de	
căldură,	uleiuri	și	de	muchiile	ascuțite.

Evitați	conectarea	involuntară.	înainte	de	a	introduce	
ștecherul	în	priză,	fiți	atenți	ca	întrerupătorul	să	fie	în-
totdeauna	în	poziția	deconectat.

pentru	uz	în	mediul	extern	utilizați	cabluri	prelungitoa-
re	speciale,	adecvate	acestui	uz	și	care	sunt	marcate	
în	mod	corespunzător.

Țineți	sculele	și	cablurile	electrice	la	distanță	față	de	
sursele	de	căldură.	

Atunci	când	lucraţi	cu	un	fierăstrău	trebuiesc	respec-
tate	instrucţiuni	specifice	pentru	a	reduce	riscul	produ-
cerii	unor	incendii,	accidentări	etc.

Nu	 expuneți	 fierăstrăul	 vertical	 cu	 bandă	 la	 ploaie.	
Nu-l	utilizați	în	mediu	ud	sau		umed.

PERICOL ELECTRIC
Păstraţi fierăstrăul şi pânzele în loc sigur.
Nu	 forţaţi	sculele	cu	putere	 redusă	pentru	a	efectua	
lucrări	destinate	celor	cu	putere	mai	mare.	Nu	folosiţi	
fierăstrăul	 pentru	 alte	 lucrări	 decât	 cele	 pentru	 care	
este	destinat.

Nu	expuneți	fierăstrăul	 la	apă	sau	ploaie.	Nu	 folosiți	
o	sculă	electrică	care	prezintă	stropi	de	apă	sau	ulei.	

Nu	depozitați	fierăstrăul	în	locații	în	care	temperatura	
și	umiditatea	sunt	în	afara	limitelor	acceptate	de	pro-
ducător.	Aceasta	 poate	 favoriza	 apariția	 unor	 riscuri	
suplimentare.

Fiţi	 întotdeauna	 atenţi	 la	 ceea	 ce	 lucraţi.	 Acţionaţi	
cu	simţul	răspunderii.	Nu	folosiţi	niciodată	fierăstrăul	
când	sunteţi	obosit.

2.5. Instrucțiuni de prim ajutor

în	eventualitatea	unui	accident,	solicitați	ajutorul	per-
soanelor	 aflate	 în	 apropiere	 pentru	 a	 opri	 imediat	
funcționarea	fierăstrăului	și	pentru	a	închide	alimenta-
rea	cu	energie	electrică	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 
fierăstrăul. Completați ulterior orice produs 
de prim ajutor folosit.
când	 apelați	 la	 medic	 utilizând	 numărul	 unic	 de	
urgență	 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	și	felul	leziunilor.
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fIERăsTRăU VERTICAL CU 
BANDă

Fig.1

3.  DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Descrierea produsului DZ-C237

Fig.2

Nr. Descriere
1 ușă	protecție	roți	alergătoare
2 buton	pornire/oprire
3 Roata	alergătoare	superioară
4 Instalație	de	protecție	a	benzii
5 Masă	de	prelucrare
6 Roata	alergătoare	inferioară
7 Racord	de	aspirație
8 Riglă	pentru	prelucrarea	la	45˚
9 șurub	lateral	pentru	reglarea	înclinației
10 șurub	de	fixare
11 Roata	de	reglare	manuală	cu	manetă
12 batiu	fierăstrău
13 cablu	alimentare

Conținut colet:
• Fierăstrău	vertical	cu	bandă;
• Manual	instrucțiuni	utilizare
• cutie	de	transport.

5

dz-c237

1

2

3

4 8

6

10

9 11

7

12

13
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3.2 Specificații tehnice
Fierăstrăul vertical cu bandă  DZ-C237	este	un	pro-
dus	robust,	eficient	și	ușor	de	utilizat	pentru	a	tăia	cu	
ușurință	 lemn,	metale	neferoase	și	plastic.	pentru	o	
funcționare	eficientă	și	fără	incidente,	se	recomandă	
ca	spațiul	de	lucru	cu	fierăstrăul	să	fie	curat,	organizat	
și	bine	aerisit.

Fierăstrăul	 vertical	 cu	 bandă	 model	 Dz-c237	 are	
următoarele	caracteristici:

• sigur	și	fiabil	cu	un	motor	puternic	care	poate	realiza	
mai	multe	tipuri	de	tăieturi:	drepte,	curbe,	înclinate,	
peste	fibre.

• Motor	puternic	ceea	ce	ce	poate	permite	 lucrul	pe	
diverse	tipuri	de	materiale;

• Are	un	stabilizator	reglabil	cu	lamă	de	fierăstrău	care	

reduce	vibrațiile	pentru	o	fiabilitate	ridicată	și	o	tăiere	
mai	fină;

• Asigură	reducerea	semnificativă	a	duratei	de	tăiere;
• Masa	este	reglabilă,	înclinabilă	până	la	un	unghi	de	
45˚	pentru	efectuarea	tăieturilor	oblice;

• Fierăstrăul	funcționează	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	 fierăstrău	 trebuie	 folosit	 numai	 pentru	
destinaţia	pentru	care	a	fost	construit.

Fierăstrăul	vertical	cu	bandă	prezintă	următoarele	caracteristici	tehnice:

Caracteristică
Model

DZ-C237
Model bs9

tensiune	 220-230	V

Frecvență 50	-	60	Hz

putere 230 W

turație 680 

Lățime	masă	de	lucru 230	mm

Lungime	FIR	tăIERE	(lamă) 1511	mm

Dimensiune	masă 300	x	300	mm

Orificiu	extracție	praf 30/40

înclinare	masă 0-45˚

Dimensiune 75x29x40

Greutate	netă 17	kg

Greutate	brută 19	kg



04
PREGATIREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE

FIERASTRAU VERTICAL CU BANDA

Pag. 11

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. 11

RORO

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

RORO

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

4. PREGĂTIREA ȘI  PUNEREA îN 
FUNCȚIUNE

Deschideți	pachetul	și	 îndepărtați	cu	atenție	amaba-
lajul.	

ATENȚIE
Nu lăsați ambalajul din plastic la îndemâna 
copiilor. Copiii nu trebuie să se joace cu am-
balajul din plastic, pungi, folie și piese mici. 
Există pericol de ingestie și sufocare!
Verificați	dacă	fierăstrăul	și	accesoriile	sunt	deteriorate 
din	transport.	utilizați	doar	piesele	livrate	împreună	cu	
fierăstrăul.

înainte	de	operarea	cu	Fierăstrăul	vertical	cu	bandă	
model	Dz-c237		sau	în	cazul	montării/înlocuirii	unor	
piese,	asigurați-vă că acesta este oprit și nu este 
alimentat cu energie electrică. 
Doar	dacă	respectați	 întocmai	 instrucțiunile	de	mon-
taj,		fierăstrăul	va	putea	fi	utilizat	în	siguranță.	pregătiți	
toate	 piesele	 corespunzătoare	 înainte	 de	 	 fiecare	
etapă	de	montaj.

Fixarea fierăstrăului vertical cu bandă: (Fig. 3)
• Asigurați-vă	ca	aveți	suficient	spaţiu	de	mişcare.
• pentru	 a	 asigura	 stabilitatea,	 fixați	 fierăstrăul	 pe	 o	
suprafață	solidă	și	stabilă.

• pentru	 a	 se	 obține	 o	 stabilitate	 maximă,	 este	
recomandată	fixarea	fierăstrăului	în	sol	cu	șuruburi,	
acordați	 atenție	 ca	 șuruburile	 de	 fixare	 să	 nu	 fie	
strânse	excesiv,	pentru	a	se	evita	vibrațiile	prea	pu-
ternice.

• Dacă	 fierăstrăul	 se	 amplasează	 între	 alte	 mașini,	
este	recomandat	ca	distanța	față	de	acestea	să	fie	
de	minim	80cm,	pentru	ca	la	tăierea	unor	piese	cu	
dimensiuni	mai	late	să	nu	intervină	coliziuni.

Montarea mesei de lucru: (Fig. 4)
• Fixați	masa	 cu	 ajutorul	 șuruburilor	 și	 a	 inelelor	 de	
siguranță.		Fig	4	(A)																																																																																					

• Fixați	fanta	mesei	de	lucru	cu	ajutorul	șurubului	cu	
capul	înecat	și	a	piuliței	cu	șaibă.		Fig	4	(b)		

• Fixați	bine	toate	șuruburile	și	piulițele.
• poziționați	masa	astfel	încât	în	centrul	canalului	me-
sei	să	fie	plasată	lama.

Fig.5

Fig.3
• se	recomandă	plasarea	între	sol	și	fierăstrău	a	unor	
materiale	de	amortizare	a	vibrațiilor.

• Amplasați	 fierăstrăul	 astfel	 încât	 să	 nu	 intervină	 o	
amplificare	a	vibrațiilor	și	zgomotelor	acestuia.

Fig.4

A B

Calibrare ghidaj: (Fig.5)
• pentru	 calibrarea	ghidajului	 se	 folosește	 cheia	 im-
bus.

Introducerea benzii de fierăstrău: (Fig.6)
• Deconectați	 fierăstrăul	 vertical	 și	 scoateți	din	priză	
ștecherul,	 apoi	 deschideți	 instalația	 de	 protecție	 a	
produsului.

• Eliberați	șurubul	de	fixare	Fig.	6	(1)	rotind	împotriva	
sensului	de	rotire	a	acelor	de	ceasornic

• Introduceți	 banda	 și	 întindeți	 ușor	 (prin	 învârtirea	
șurubului	de	fixare	(fig.	6	 (1))	 în	sensul	de	rotire	a	
acelor	de	ceasornic)
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• Opriți	instalația	de	protecție	a	fierăstrăului.
• Introduceți	ștecherul	în	priză	și	porniți	fierăstrăul.
• învârtiți	 șurubul	 de	 întindere	 în	 sensul	 de	 rotire	 a	
acelor	de	ceasornic	până	ce	utilajul	va	funcționa	co-
rect.

• Eventual	 reglați	 șurubul	 lateral	 pentru	 reglarea	
înclinației.	(Fig.6	(2)).

Fig.7

Fig.8

Reglarea pistei pentru banda de fierăstrău: (Fig7,8)
• întotdeauna	 banda	 fierăstrăului	 vertical	 trebuie	 să	
treacă	 prin	mijlocul	 rolelor	 de	 ghidare	 pentru	 a	 se	
realiza	o	secțiune	curată	și	fiabilă.

ATENȚIE
Acordați atenție ca în timpul reglării, fierăstrăul 
să fie oprit, iar ștecherul scos din priză!

• cu	ajutorul	butonului	de	reglare	a	pistei	pentru	ban-
da	de	fierăstrău	vertical	se	mai	poate	regla	și	întin-
derea	benzii	acesteia.

• De	fiecare	dată	când	reglați	pista	pentru	bandă	ca-
pacul	lateral	trebuie	să	fie	deschis.

• pentru	ca	pista	să	se	verifice	 rotiți	 cu	mâna	 rolele	
de	ghidare,	pista	de	fierăstrău	trebuie	să	treacă	de	
sus	în	jos.

ATENȚIE
La montarea sau schimbarea unui accesoriu 
trebuie să purtaţi mânuşi de protecţie. 

Montarea și reglarea benzii de fierăstrău:
• Montaţi	numai	benzi	de	fierăstrău	curate.	Aveţi	grijă	
ca	şi	sistemul	de	prindere	a	benzii	de	fierăstrău	să	
fie	curăţat	de	aşchii	şi	de	rumeguş.

• Folosiţi	 numai	benzi	 de	fierăstrău	adecvate	pentru	
materialul	 de	 prelucrat.	 banda	 de	 fierăstrău	 nu	 ar	
trebui	 să	 fie	mai	 lungă	 decât	 este	 necesar	 pentru	
tăierea	preconizată.

• Imediat	 după	 ce	 ați	 verificat	 și	 reglat	 întinderea	
benzii	 reglați	 ghidajul	 superior	 și	 inferior	 al	 benzii	
fierăstrăului	vertical.

• știfturile	de	ghidare	din	stânga	și	dreapta	trebuie	să	
fie	reglate	astfel	încât	să	rămână	un	spațiu	de	ma-
ximum	0,1	mm	la	dreapta	și	stânga	 față	de	bandă	
(Fig.8).Fig.6

1

2

• pentru	ca	banda	posterioară	a	benzii	de	fierăstrău	
vertical	 să	 treacă	prin	 inelul	 exterior	 al	 rulmentului	
trebuie	să	reglați	rulmentul	de	sprijin.

• Rulmentul	de	sprijin	susține	banda	de	fierăstrău	 la	
o	adâncime	mare	a	 secțiunii	 și	 asigură	o	 secțiune	
perfectă.

Instalația de protecție a benzii de fierăstrău:
• Instalația	de	protecție	trebuie	reglată	astfel	încât	în-
tre	ea	și	materialul	debitat	să	rămână	o	distanță	de	
maximum	3	mm.

• Această	distanță	trebuie	menținută	cât	mai	mică.
• Nu	strângeți	prea	mult	șurubul	astfel	încât	protecția	
de	benzii	să	se	poată	mișca	liber	(Fig.9).
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Aspirarea prafului/aşchiilor: (Fig. 10)
• pulberile	rezultate	din	prelucrarea	de	materiale	cum	
sunt	vopselele	pe	bază	de	plumb,	anumite	tipuri	de	
lemn,	minerale	şi	metal	pot	fi	dăunătoare	sănătăţii.

• Atingerea	sau	inspirarea	acestor	pulberi	poate	pro-
voca	reacţii	alergice	şi/sau	îmbolnăvirea	căilor	respi-
ratorii	ale	utilizatorului	sau	ale	persoanelor	aflate	în	
apropiere.	

• Anumite	pulberi	cum	sunt	pulberea	de	lemn	de	stejar	
sau	de	 fag	 sunt	 considerate	 a	 fi	 cancerigene,	mai	
ales	în	combinaţie	cu	materiale	de	adaos	utilizate	la	
prelucrarea	lemnului	(cromat,	substanţe	de	protecţie	
a	lemnului).	

• conectați	 instalația	de	aspirare	a	 rumegușului	 sau	
un	aspirator	industrial	cu	un	adaptor	corespunzător	
la	orificiul	de	aspirație

Fig.9

max. 3 mm

Fig.10

Fig.11

Înclinarea mesei: (Fig. 11)
• Masa	de	lucru	a	fierăstrăului	poate	fi	înclinată	până	
la	un	unghi	de	45°

• pentru	 a	 o	 înclina,	 îndepărtaţi	 placa	 de	 suprafaţă	
a	 mesei	 pentru	 ca	 banda	 să	 se	 poată	 deplasa	
nestânjenită	prin	masă.

• Deschideţi	 şurubul	 de	 blocare	 cu	 cheia,	 înclinaţi	
masa	în	unghiul	dorit	afişat	pe	scara	de	înclinare.

• strângeţi	din	nou	şuruburile	de	blocare.
• pentru	 a	 readuce	masa	 în	 poziţia	 normală,	 slăbiţi	
din	nou	şurubul	de	blocare,	 înclinaţi	masa	până	 în	
poziţia	de	0°,	refixând-o	în	această	poziţie.
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5. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE                
Conexiunea electrică: (Fig. 12)
• înainte	 de	 alimentarea	 cu	 energie	 electrică	 este	
necesară	 compararea	 datelor	 de	 pe	 plăcuţa	 de	
fabricaţie	 cu	 datele	 specifice	 reţelei	 de	 energie	
electrică.	se	va	conecta	numai	dacă	acestea	sunt	
identice.

• priza	 montată,	 împământată	 și	 verificată	
corespunzător

• cablurile	de	conectare	trebuie	montate	astfel	 încât	
să	nu	apară	puncte	de	îndoire	şi	frecare	sau	să	ge-
nereze	pericol	de	împiedicare.

• Nu	utilizați	cablul	de	alimentare	în	alte	scopuri	decât	
cel	proiectat.

• scoateți	ștecherul	din	priză	înainte	de	orice	operație	
de	 reglare,	 dotare,	 întreținere	 sau	 reparație	 sau	
când	echipamentul	nu	este	utilizat.

Fig.13
Mod de lucru:
• înaintea	 oricăror	 intervenţii	 asupra	 sculei	 electrice	
(de	 ex.	 întreţinere,	 schimbarea	 accesoriilor,	 etc.)	
cât	 şi	 în	 timpul	 transportului	 şi	 depozitării	 acesteia	
deconectați	de	la	sursa	de	energie	electrică.	

• Este	 foarte	 important	 să	adoptați	 o	poziție	 corectă	
a	corpului	pentru	a	păstra	un	echilibru	stabil	 în	 to-
ate	situaţiile.	Țineți	degetele	și	mâinile	la	o	distanță	
sigură	de	banda	de	fierăstrău.

• înainte	de	a	efectua	lucrările	de	tăiere	în	lemn,	plăci	
aglomerate	 etc.,	verificaţi dacă acestea prezintă 
corpuri străine	 precum	 cuie,	 şuruburi	 sau	 altele	
asemănătoare	şi	îndepărtaţi-le	dacă	este	cazul.

• Mai	 întâi	 deconectați	 fierăstrăul	 și	 după	 aceea	
înlăturați	deșeurile	de	lemn	de	pe	masă.

• în	cazul	 în	care	banda	de	fierăstrău	se	blochează,	
opriţi	imediat	scula	electrică.

• pentru	prelucrarea	pieselor	mici	sau	subţiri,	 folosiţi	
întotdeauna	un	suport	stabil.

• Inainte	de	prelucrarea	piesei	executati	o	taietura	de	
proba	si	daca	este	cazul	corectati	reglajele.

• Reglajele	trebuie	efectuate	doar	cu	fierăstrăul	deco-
nectat.

• Folosiți	doar	fierăstraie	cu	bandă	autorizate.
• în	funcție	de	flexibilitatea	și	lățimea	benzii	se	pot	rea-
liza	tăieturi	drepte,	neregulate	sau	curbate	ca	formă.

Tăierea longitudinală: (Fig. 14)
• tăierea	longitudinală	se	execută	atunci	când	utilizați	
fierăstrăul	pentru	a	tăia	pe	lungimea	fibrei	de	lemn.

• porniți	fierăstrăul
• împingeţi	 piesa	cu	viteză	constantă	şi	 cu	presiune	
constantă,	fără	presiune	laterală.	

• Nu	întrerupeţi	tăierea	şi	nu	retrageţi	piesa	

Fig.12

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

• Este	interzisă	înlăturarea	instalațiilor	de	protecție	de	
pe	fierăstrăul	cu	bandă.

• înainte	de	conectare,	înlăturați	de	pe	fierăstrău	toate	
sculele	și	cheile	de	reglare.

• Lăsați	fierăstrăul	să	funcționeze	în	gol	circa	30	sec.
înainte	de	a	începe	să	lucrați	cu	acesta.	

• Nu	îndoiţi	niciodată	banda	de	fierăstrău!	
Pornire/oprire: (Fig. 13)
• pentru	 a	 porni	 fierăstrăul,	 apăsați	 butonul	 “I”.	
Așteptați	 până	 când	 pânza	 ajunge	 la	 viteza	 sa	
maximă	de	rotație	înainte	de	a	începe	tăierea.

• pentru	a	opri	echipamentul,	apăsați	butonul	“0”.	
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• La	tăierea	unor	piese	lungi,	folosiţi	suporţi	suplimen-
tar

Tăierea rotundă în direcţie transversală: (Fig. 15)
• Folosiţi	un	dispozitiv	adecvat	cu	dimensiunile	mini-
me	conform	fig.	15	spre	a	împiedica	o	rotire	a	piesei	
în	timpul	tăierii.

Fig.14

Fig.15

Fig.16

Tăierea longitudinală cu opritorul longitudinal: 
(Fig. 16)
• Folosiţi	o	tijă	de	împingere	ca	în	fig.	16	spre	a	îm-
piedica	 o	 distanţă	 periculos	 de	mică	 între	mâini	 şi	
pânza	de	fierăstrău.

• utilizați	 un	 împingător	 atunci	 când	 executați	 tăieri	
longitudinale	în	piese	de	lucru	cu	lățimea	mai	mică	
de	120	mm.	înlocuiți	 imediat	împingătorul	dacă	s-a	
uzat	sau	s-a	deteriorat.

Recomandări:
• utilizati	echipament	de	protectie	personala:	masca	
de	protectie	antipraf;	antifoane;	ochelari	de	protec-
tie.

• tăiați	o	singură	piesă	odată.
• în	 timpul	 tăierii	 apăsați	 întotdeauna	piesa	de	 lucru	
pe	masa.

• Nu	ridicați	piesa	pe	verticală.
• Nu	frânați	banda	prin	apăsare	laterală.
• în	timpul	lucrului	utilizati	dupa	caz:	împingător	–	daca	
distanța	 dintre	 suport	 și	 banda	 fierăstrăului	 <=120	
mm;	suport	pentru	piesa	de	lucru	–	pentru	piese	lun-
gi,	dacă	după	tăierea	acestea	ar	putea	cădea	de	pe	
masă;	 instalație	 de	aspirare	 a	 rumegușului;	 dispo-
zitiv	de	fixare	pentru	piese	de	 lucru	rotunde,	astfel	
încât	piesa	sa	nu	poate	fi	răsucită	în	timpul	lucrului;	
echer	suport	când	tăiați	piese	plate	așezate	vertical;	
acest	suport	 împiedică	răsturnarea	piesei	 în	 timpul	
lucrului.

• înainte	de	începerea	lucrului	verificați	starea	perfectă	
a:	benzii;	acoperirii	superioare/inferioare	a	benzii.

• înlocuiți	imediat	piesele	deteriorate.
• Adoptați	poziția	de	lucru	corectă	(dinții	benzii	trebuie	
să	fie	îndreptați	spre	operator).

• Nu	tăiați	mai	multe	piese	simultan	și	nici	mănunchiuri	
de	piese,	compuse	din	mai	multe	piese	individuale.	
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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

Inspecția	constantă	și	întreținerea	atentă	vor	menține	
fierăstrăul	în	stare	de	funcționare	continuă	și	vor	elimi-
na	eventuale	posibile	probleme.

ATENȚIE
Înainte oricărei operații de întreținere:
1. Opriți fierăstrăul;
2. Așteptați oprirea completă a sculei;
3. Deconectați de la sursa de energie electrică.

• întrețineți	curățenia	la	locul	de	muncă	deoarece	de-
zordinea	de					pe	masa	de	lucru	majorează	pericolul	
de	accidentare	și	rănire.

• 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	personal	calificat	și	autorizat.

• în	cazul	în	care	fierăstrăul	nu	pornește,	verificați	co-
nexiunea	electrică.	

• La	aproximativ	100	de	ore	de	utilizare,	dacă	sesizați	
o	 eficiență	 scăzută	 a	 sculei,	 se	 recomandă	 să	
solicitați	o	inspecție	la	un	centru	service	autorizat.

La	fiecare	50	de	ore	de	funcționare:

• Verificați	 dacă	 toate	 piesele/accesoriile	 sunt	 bine	
fixate	și	dacă	este	cazul	procedați	la	strângerea	lor.

• Verificați	 dacă	 banda	 prezintă	 ciupituri,	 lovituri,	
deformări	sau	dacă	apar	jocuri	de	prindere	anorma-
le.	în	acest	caz	va	trebui	înlocuită	banda	și	verificat	
sistemul	de	prindere.

• îndepărtați	orice	depozite	de	pulberi	care	s-ar	putea	
acumula	în	zona	benzii.

• Aceste	 fierăstraie	 au	 fost	 lubrifiate	 cu	 o	 cantitate	
suficientă	de	lubrifiant	de	înaltă	calitate	pentru	între-
aga	viața	a	unității	în	condiții	normale	de	funcționare.	
Nu	este	necesară	o	lubrifiere	suplimentară.

• La	 fecare	 oprire	 verificați	 dacă	 timpul	 de	 oprire	 a	
benzii	 depășește	 10	 secunde.	 Dacă	 timpul	 este	
depășit,	apelați	 la	un	service	autorizat	pentru	 înlo-
cuirea	motorului.

• O	 dată	 pe	 lună	 (la	 utilizare	 zilnică)	 îndepărtați	
rumegușul,	ungeți	ușor	elementele	de	ghidare:	bara		
filetată	pentru	reglarea	înălțimi	și	segmentele	de	în-
clinare.

• controlați	periodic	dacă	șuruburile	fierăstrăului	sunt	
strânse	si	verificați	starea	dispozitivelor	de	protecție.

• ungeți	 periodic	 rulmenții	 rolelor	 de	 ghidare	 cu	 o	
grăsime	de	calitate,	însă	cel	târziu	după	circa	25-30	
de	ore	de	funcționare.

ATENȚIE
Asiguraţi-vă întotdeauna că fierăstrăul 
este oprit şi scos de sub tensiune electrică 
înainte de a executa lucrările de inspecţie şi 
întreţinere.

• suflaţi	periodic	toate	pasajele	și	 fantele	de	aerisire	
folosind	aer	comprimat	uscat.	toate	componentele	
din	 plastic	 trebuiesc	 curăţate	 cu	o	 lavetă	moale	 şi	
umedă.	 Nu	 utilizaţi	 NIcIODAtă	 solvenţi	 pentru	 a	
curăţa	componentele	din	plastic.	Aceştia	pot	dizolva	
sau	deteriora	în	alt	mod	materialul.

• purtaţi	 ochelari	 de	 protecţie	 cât	 timp	 utilizaţi	 aerul	
comprimat	pentru	curățare.

• curăţaţi	cu	regularitate	spațiul	interior	al	produsului	
de	depunerile	de	rumeguș	cu	ajutorul	unui	aspirator.

• Atunci	cand	fierăstrăul	este	oprit	curățați	suprafețele	
de	 rulare	de	depunerile	de	praf,	având	grijă	să	nu	
deteriorați	suprafețele	roților	alergătoare.

• La	sfârșitul	lucrului	aspirați	cu	un	aspirator	praful	și	
așchiile	de	pe	fierăstrău	deschizând	ușa	 laterală	a	
cadrului	produsului.

• Murdăria	acumulată	în	mecanismul	fierăstrăului	poa-
te	duce	la	apariția	unor	probleme	tehnice.	De	aceea,	
nu	debitaţi	de	jos	în	sus	sau	deasupra	capului	mate-
riale	la	prelucrarea	cărora	se	degajă	mult	praf.

• Nu	este	necesară	gresarea	roților	alergătoare	deoa-
rece	lagărele	acestora	sunt	capsulate.

• curăţaţi	fierăstrăul	imediat,	de	fiecare	dată	când	aţi	
terminat	de	utilizat.

ATENȚIE
Nu utilizaţi niciodată gazolină, benzină, diluant, 
alcool sau alte substanţe asemănătoare. În 
caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări 
sau fisuri.



06
INtretINere curatare-elImINare produs

fIerastrau VertIcal cu BaNda

Pag. 17

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. 17

RORO

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

20

PAP
ABS

        

20

PAP
ABS

        

6.2. Depozitarea

Nu	depozitați	fierăstrăul	neprotejat	în	aer	liber	sau	în	
mediu	umed.	păstrați-le	într-un	loc	răcoros	și	uscat.

Depozitați	acest	fierăstrău	astfel	încât	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.	

Depozitați	produsul	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.

6.3. Garanție / 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.

Nu	 aruncați	 utilajele	 electrice	 împreună	 cu	
deșeurile	 menajere!	 în	 conformitate	 cu	 Directiva																																																																																																																											
Europeană	2002/96/cE	privind	deșeurile	de	echipa-
mente	electrice	și	electronice	și	punerea	 în	aplicare	
a	acesteia	în	conformitate	cu	 legislația	națională,	 in-
strumentele	 electrice	 care	 au	 ajuns	 la	 sfârșitul	 vieții	
trebuie	colectate	separat	și	returnate	la	o	instalație	de	
reciclare	compatibilă	cu	mediul.

20
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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	pentru	re-
ciclare,	tratare	și	eliminare	compatibilă	cu	mediul	con-
tribuie	 la	 evitarea	posibilelor	 efecte	negative	asupra	
mediului	și	asupra	sănătății	și	promovează	recupera-
rea	materialelor	din	care	este	compus	produsul.

pentru	informații	mai	detaliate	cu	privire	la	sistemele	
de	colectare	disponibile,	contactați	serviciul	local	pen-
tru	eliminarea	deșeurilor	 sau	magazinul	 unde	a	 fost	
efectuată	achiziția.

producătorii	și	importatorii	își	îndeplinesc	responsabi-
litatea	pentru	reciclarea,	tratarea	și	eliminarea	produ-
selor	compatibile	cu	mediul,	fie	direct,	fie	prin	partici-
parea	la	un	sistem	colectiv	de	colectare	și	reciclare.

Ambalajul	produsului	este	100%	reciclabil.

Echipamentele	 electrice	 uzate	 si	 accesoriile	 acesto-
ra	conțin	o	cantitate	considerabilă	de	materii	prime	și	
plastic,	care	pot	fi	reciclate	la	rândul	lor.

sculele	 electrice,	 acumulatorii,	 accesoriile	 şi	 amba-
lajele	trebuie	predate	la	un	depozit	autorizat	de	reci-
clare.	Nu	aruncaţi	sculele	electrice	şi	acumulatorii	 în	
gunoiul	menajer!

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.
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7.  PROBLEME SI REMEDII

ATENȚIE
Trebuie 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	fierăstrăului	vertical	cu	bandă.	în	
majoritatea	cazurilor,	veți	putea	corecta	cu	ușurință	aceste	defecte.	Vă	rugăm	să	consultați	următorul	tabel:

Problemă Cauză probabilă Moduri de remediere

Fierăstrăul	 nu	 poate	
fi	pornit

conexiune	electrică	defectuasă Verificați	conexiunea	electrică
Fierăstrăul	a	fost	depozitat	pen-
tru	 o	 perioadă	 îndelungată	 la	 o	
temperatură	extremă

schimbați	locul	de	depozitare	și	așteptați	până	ce	
temperatura	este	în	limitele	celei	recomandate	0°c	
±	45°c

întrerupătorul	de	siguranță	între-
rupe	circuitul	electric Verificați	dacă	ușile	laterale	sunt	corect	închise

tăierea	 se	 face	 în	
mod	ineficient

banda	este	uzată	excesiv Verificați	uzura	banda	și	după	caz	înlocuiți-o

banda	este	greșit	aleasă Verificați	dacă	banda	utilizată	este	indicată	pentru	
materialul	de	prelucrat

Acumulare	 de	
rumeguș

Instalație	 de	 aspirare	 rumeguș	
neconectată	sau	prea	slabă

conectați	instalația	de	aspirare	și/sau	măriți	pute-
rea	de	aspirare

Fierăstrăul					
funcționează,	dar	
vibrează	excesiv

piese	uzate	excesiv Verificați	starea	de	uzură	și	înlocuiți	piesele	uzate

prinderea	 benzii	 în	 fierăstrău	
este	incorectă Verificați	prinderea	benzii	și	după	caz	interveniți

Motorul	
funcționează,	dar	
banda	nu	se	mișcă

întindere	insuficientă întindeți	mai	mult	banda	cu	roata	de	reglare

banda	este	
deformată suprasolicitare Evitați	apăsarea	laterală	a	benzii

banda	se	oprește	
sau	iese	din	linia	de	
tăiere

banda	nu	se	deplasează	central	
pe	roțile	de	antrenare Modificați	înclinarea	ghidajului	benzii
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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,	România,	înregistrată	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	
“Fierăstrău vertical cu bandă, model DZ-C237“	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	confor-
mitate	cu	Directiva	2006/42/cE	privind	echipamentele	tehnice,	Directiva	2014/35/uE	cu	privire	la	echipamente	
electrice	destinate	utilizării	în	cadrul	unor	limite	limitate	de	tensiune,	Directiva	2014/30/uE	cu	privire	la	compa-
tibilitatea	electromagnetică	(Hotărârea	Guvernului	nr.	487/2016),	Directiva	2000/14/cE	referitoare	la	emisia	de	
zgomot	de	către	echipamentele	destinate	utilizării	în	aer	liber.	

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																			

Martie	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	în	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.....................................................................................................Fierăstrău	vertical	cu	bandă		
4.Număr	de	identificare	produs	/	Model	fabricant:	..................................................................................Dz-c237
5.standarde	de	armonizare	relevante	sau	trimiterile	la	specificațiile	în	legătură	cu	care	se	declară	conformitatea:
• 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;

• EN	60745-1:2009+A11:2010	-	pentru	siguranța	uneltelor	electrice	manuale	cu	motor	sau	cu	acțiune	magnetică	
cu	tensiunea	nominală	a	sculelor	mai	mică	de	250	V	pentru	monofazate	a.c.	sau	d.c.	și	unelte	pentru	trifazat	
a.c.	440	V.

• EN	55014-1:2017	 și	EN	55014-2:2015	 -	compatibilitate	electromagnetică	 (limitarea	emisiilor	 de	 frecvențe	
radio	ale	aparatelor	de	uz	casnic,	sculelor	electrice	și	aparatelor	similare).

• EN	61000-3-2:2014	compatibilitate	electromagnetică	(EMc).	Limite.	Limite	pentru	emisiile	de	curent	armonic	
(curentul	de	intrare	al	echipamentului	≤	16	A	pe	fază)

• EN	61000-3-3:2013	compatibilitate	electromagnetică	 (EMc).	Limite.	Limitarea	modificărilor	de	 tensiune,	a	
fluctuațiilor	de	tensiune	și	a	pâlpâirii	în	sistemele	publice	de	alimentare	cu	joasă	tensiune,	pentru	echipamente	
cu	curent	nominal	≤	16	A	pe	fază	și	care	nu	sunt	supuse	conexiunii	condiționate

• EN	62841-1:2015	-	privind	unelte	portabile	cu	motor	electric,	unelte	transportabile	și	utilaje	pentru	grădină	și	
gazon.	siguranță.	cerințe	generale

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



RORO

www.detoo lz . ro

09
certificat de garantie

fierastrau VerticaL cu Banda

Pag. 20

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. 20

RORO

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

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	 ..................................................
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www.detoo lz . ro

www.detoolz.ro
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,

email:	service@micul-fermier.ro;
contact@micul-fermier.ro  

tel	+40	751	098	855;	
+40	746	533	474


