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GOLDEN FISH SRL
Șoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. administra-
tiv, 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 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. 

Stimate client,

 Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupată de creșterea cali-
tății produselor și serviciilor, precum și de largirea și diversificarea portofoliului 
de produse disponibile, pentru a vă oferi deplină satisfacție.
  GOLDEN FISH SRL face eforturi permanente pentru a păstra acura-
teţea informaţiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau 
nuanțe diferite ce sunt modificate de către producător fără preaviz. Imaginile 
furnizate au caracter informativ 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 viitoa-
re.
Acest manual este compatibil cu produsul: 

-------------- Pistol electric de vopsit cu compresor DZ-SE180 --------------

  În numele întregii noastre echipe, vă mulțumim pentru încrederea pe 
care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de în-
treaga noastra colaborare. Suntem siguri că acest produs nou, modern, func-
tional și practic, fabricat din materiale de cea mai bună calitate, vă va satisfa-
ce 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 in-
clude instrucțiuni importante despre siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de 
a începe să folosiți aparatul, citiți cu atenție toate instrucțiunile privind opera-
rea și siguranța.
  Producătorul nu este răspunzător de orice pagube produse persoanelor 
sau proprietaților cauzate de instalarea și utilizarea incorectă a produsului. 
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INFORMAȚII GENERALE
1.1. Descriere manual 
Prezentul manual a fost redactat pe baza docu-
mentelor originale realizate de către producător 
și a fost localizat pentru comercializare pe piata 
locală. In acest document se regăsesc integral to-
ate indicațiile originale provenite de la producător.
Manualul reflectă stadiul actual al produsului co-
mercializat 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 manuale-
le produselor deja comercializate decât în cazuri 
excepționale.
Dacă aveți îndoieli sau nu întelegeți pe deplin da-
tele prezentate în acest manual, contactați centrul 
de service 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 înaintea 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 
pentru 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 urmatoarele 
modalități 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 mediu-
lui înconjurător.

INFORMAȚII
În cazul unor informații particulare.

NOTĂ/OBSERVAȚIE
Utilizarea neadecvată poate conduce la pier-
derea garanției producătorului.

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 
electrice sau a unor echipamente 
care utilizează tensiunea electrică.
INTERVENȚIE MECANICA
Atenționare pentru interventii necesa-
re asupra elementelor mecanice.

INTERVENȚIE ELECTRICA
Atenționare pentru interventii necesa-
re asupra elementelor electrice.

PRIM AJUTOR 
Instrucțiuni de prim ajutor în caz de 
accident.

01
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1. Precauții generale
Citiți cu atenție prezentul document pen-
tru a vă informa privind tipurile de lucrări 
permise și limitările produsului precum 
și riscurile potențiale specifice legate de 
aceasta. 

Pistolul electric de vopsit DZ-SE180, este un 
produs de uz gospodăresc, proiectat pentru pulveri-
zarea substanțelor lichide pe diverse suprafețe. Se 
utilizează împreună cu un compresor de aer pentru 
vopsirea diverselor materiale. Se poate aplica pe 
toate suprafețele din interior și din exterior.
Nu sunt permise alte operații decât cele indicate în 
prezentul manual. Operaţiile pentru care nu a fost 
proiectat aceast echipament pot crea pericole şi pot 
provoca vătămarea persoanelor. Pentru a proteja 
sănătatea operatorului, se recomandă folosirea 
produsului doar după însușirea instrucțiunilor de 
siguranță. 
Utilizarea necorespunzătoare, modificările aduse 
aparatului sau utilizarea de piese neverificate și 
neagreate de fabricant pot produce pagube nepre-
văzute. 
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
Rămâneți în alertă, mențineți atenția la ce faceți și 
fiți precaut atunci când manevrați pistolul electric de 
vopsit DZ-SE180.

ATENȚIE
Nu folosiți acest aparat dacă sunteți sub 
influența drogurilor, alcoolului sau medica-
mentelor. Un moment de neatenție în timpul 
funcționării poate duce la vătămări corporale 
grave.

În timpul utilizării concentrați-vă atenția asupra lu-
crului. Nu lucrați cu pistolul de vopsit dacă sunteți 
obosit, sub influența drogurilor, alcoolului sau a me 
dicamentelor.

PERICOL
Utilizati întotdeauna ochelari și masca de 
protecție.

Îmbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau 
părul neprotejat. Păstrați părul, îmbrăcămintea și 
mănușile departe de părțile pistolului de vopsit. 

Hainele libere, bijuteriile sau părul lung pot crea 
neplăceri și produce accidente. 

Asigurați un mediu ambiant propice pentru lucrul cu 
aparatul, de asemenea asigurați o iluminare cores-
punzătoare.
Utilizarea pistolului electric de vopsit în medii ume-
de sau în timpul ploilor este interzisă.
Păstrați zona de lucru curată și luminoasă – o zona 
de lucru dezordonată și întunecoasă generează 
accidente.

ATENȚIE
Nu utilizaţi aparatul într-un mediu în care există 
pericol de incendiu sau explozie.

Părţile defecte se vor schimba imediat. Se vor folo-
si numai piese de schimb aprobate de producător. 
Orice fel de modificări ale aparatului sunt interzise.

PERICOL
În cazul în care una sau mai multe părţi ale 
aparatului sunt defecte este interzisă utilizare 
acestuia.

Îngrijiți cu atenție pistolul electric și accesoriile ace-
stuia. Respectați instrucțiunile de întreținere.

PERICOL
Se interzice utilizarea aparatului de către copii 
sau persoane cu dizabilități locomotorii, cu 
capacități psihiatrice, senzoriale sau mintale 
limitate sau de persoane nefamiliarizate cu 
instrucțiunile din prezentul manual.

PERICOL
Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoa-
ne neautorizate în zona de lucru. 
Lucrați cu atenție - dacă vă este distrasă aten-
ţia puteţi pierde controlul, și astfel se produc 
accidente.

Nu depozitați produsul la îndemâna copiilor sau a 
persoanelor neinstruite.
Întotdeauna folosiți aparatul în poziție verticală, pe 
o suprafață netedă și la o distanță sigură față de 
medii umede și obiecte inflamabile.

ATENȚIE
NU suprasolicitați pistolul de vopsit!

Nu forțați aparatul. Folosiți-l corect conform indicați-
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ilor din acest manual. Un produs corect folosit își va 
face treaba în siguranță și la calitatea pentru care 
este proiectat.

Evitați pornirea accidentală.

În cazul în care apare un blocaj neașteptat în funcți-
onare, opriți motorul electric și deconectați aparatul 
de la rețeaua electrică. Nu continuați să lucrați dacă 
sesizați anomalii în funcționarea acestuia.
Nu folosiți aparatul dacă întrerupătorul său nu func-
ționează. Un instrument care nu poate fi controlat 
este periculos și trebuie reparat imediat.
Pe măsură ce vă obișnuiți cu utilizarea produselor 
NU tratați superficial respectarea strictă a regu-
lilor de siguranță indicate în acest manual.
Nu suprasolicitati pistolul. Pistolul de vopsit poate fi 
folosit în condiții de siguranță dacă sunt respectați 
parametrii de exploatare care îl caracterizează.
Nu utilizați accesorii sau consumabile nerecoman-
date acestui produs. Înainte de fiecare utilizare, ins-
pectaţi starea pistolului pentru a identifica eventuale 
corpuri străine sau uzură excesivă.

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

Nu utilizați accesorii sau consumabile nere-
comandate de producător. Utilizarea unui 
accesoriu nerecomandat de producător 

poate conduce la accidente grave. Simplu fapt că 
un accesoriu se poate atașa sau folosi împreună cu  
produsul NU înseamnă că este sigur pentru utiliza-
re.
Înainte de fiecare utilizare, inspectaţi aparatul pen-
tru a identifica fisuri, deteriorări sau o uzură exce-
sivă care poate favoriza desprinderea unor piese. 
Dacă pistolul de vopsit este scăpat din mână, nu 
trebuie să-l mai utilizați fără a identifica eventualele 
deteriorări și după caz să interveniți pentru remedi-
erea sau înlocuirea pieselor afectate. 
Întotdeauana asigurați-vă că există o aerisire co-
respunzătoare atunci când efectuați operații de 
vopsire.
Când se lucrează în exterior, fiți conștienți de direc-
ția vântului. Vântul poate transporta substanța de 
acoperire pe distanțe mari, cauzând astfel pagube. 
Când se lucrează în interior, trebuie prevăzut o ven-

tilație corespunzătoare.
Atenție la pericolele care pot apărea de la substanța 
pulverizată și respectați indicațiile și informatiile de 
pe cutii sau specificațiile date de producător.

2.3. Instrucțiuni de siguranță elec-
trică

Asigurați-vă că alimentarea cu curent se face la 
aceeași tensiune și frecvența indicată pe plăcuța cu 
specificații. Tensiunea sau frecvența incorectă pot 
provoca incendii sau deteriora grav pistolul electric 
de vopsit. Ștecherul sculei electrice trebuie să se 
potrivească la priză. Nu modificați ștecherul.

ATENȚIE
Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimen-
tare corespunde cu cea înscrisă pe pistolul 
de vopsit. 

Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați marcajul 
de pe cablul de alimentare. În funcție de tipul de 
cablu de alimentare, acest aparat poate fi utilizat în 
diferite condiții de mediu.
Dacă se utilizează un cablu prelungitor, acesta tre-
buie să fie cât mai scurt posibil și să fie permanent 
complet întins.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, 
acesta se va înlocui de către un service autorizat 
sau de persoane calificate, pentru a evita perico-
lele.
Când nu utilizați aparatul o perioadă lungă de timp, 
scoateți aparatul din priză. Nu lăsați pistolul de 
vopsit nesupravegheat un timp îndelungat pe du-
rata utilizării. Scoateți ştecherul din priză ținând de 
acesta, nu scoateți ștecherul trăgând de cablul de 
alimentare.
Pentru a evita un posibil șoc electric sau o scurgere 
de curent, nu utilizați niciodată aparatul cu mâinile 
ude şi nu puneți aparatul în funcțiune atunci când 
există apă pe cablul de alimentare.
Țineți aparatul și cablul departe de sursele de 
caldură, obiecte ascuțite sau de orice altceva care 
poate să le provoace daune.
Poziționați întotdeauna pistolul de vopsit astfel încât 
acționarea accidentală să nu fie posibilă. După fie-
care utilizare scoateți-l de sub tensiune.
Dacă lucraţi pe scară, schelă sau la etaje supe-
rioare, aşezaţi-vă întotdeauna pe o bază solidă și 
sigură.
Păstrați pistolul de vopsit curat. După fiecare 
utilizare a uneltei electrice spălați rezervorul , duza 
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de împrastiere și carcasa. Nu folosiți la spălarea 
pistolului de vopsit substanțe inflamabile a căror 
punct de aprindere depaseste 32°C.
Întotdeauna înainte de a dilua vopseaua citiți cu 
atenție instrucțiunile de folosire ale vopselei, dar și 
contraindicațiile atunci când vopseaua intră în con-
tact cu suprafețele care trebuie vopsite.
Dacă pistolul se încălzește, opriți-l și scoateți 
ștecărul din priză.
După utilizarea pistolului decuplați complet alimen-
tarea electrică.

2.4.Instrucțiuni de prim ajutor
În eventualitatea unui accident, solicitați ajutorul 
persoanelor aflate în apropiere pentru a opri imediat 
funcționarea aaparatului și pentru a închide alimen-
tarea 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. Completați ulterior orice produs de 
prim ajutor folosit.

Când apelați la medic utilizând numarul unic de 
urgență 112, vă rugăm să furnizați următoarele 
informații:
• Adresa completă la care s-a produs accidentul;
• Date privind modul de producere: electrocutare 

sau accidentare mecanică;
• Numărul de persoane rănite;
• Starea răniților si felul leziunilor.
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DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1. Descrierea produsului DZ-SE18003

Fig.1

Nr. Descriere
1 Duză
2 Capac
3 Corpul pistolului
4 Cârlig
5 Șurub de reglare a fluidului

Nr. Descriere
6 Furtun de aer
7 Mâner
8 Container de vopsea
9 Compresor

10 Comutator On / Off

DZ-SE180

1
10

2 3

4 6

8
9

5

7
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3.2.Specificații tehnice
Pistolul electric de vopsit DZ-SE180, este un 
produs de uz gospodăresc, proiectat pentru pulveri-
zarea substanțelor lichide pe diverse suprafețe. Se 
utilizează împreună cu un compresor de aer pentru 
vopsirea diverselor materiale. Se poate aplica pe 
toate suprafețele din interior și din exterior.
Pistolul electric de vopsit DZ-SE180, are 
următoarele caracteristici:
• Construcție robustă, din materiale de fabricație 

de cea mai bună calitate, rezistente pentru o 
durată de viață extinsă;

• Extrem de practic și util;
• Se ajunge la colțurile și unghiurile strânse pe care 

o rolă normală nu le poate accesa;
• Fabricat din materiale ultra-ușoare, durabile;
• Duza reglabilă
• Produs cu raport preț/calitate excelent;
• Consum redus de energie;
• Trebuie folosit numai pentru destinaţia pentru 

care a fost construit.

Fig.2

Conținut colet:

• Pistol vopsit DZ-SE180
• Unitate principala
• Recipient vopsea
• Furtun
• Curea
• Pâlnie pentru măsurarea vâscozității
• Clip curățare
• Manual de instrucţiuni

Pistolul electric de vopsit DZ-SE180 prezintă următoarele caracteristici tehnice:

Caracteristică Model 
DZ-SE180

Model GT-001A-650
Tensiune 220 ÷ 230V
Frecventa 50 Hz
Putere 650 W
Putere de pulverizare 105 W

Capacitate recipient 800 ml
Turatie 32000 rot/min
Vascozitate maxima 130 DIN-s

Diametru duza Փ 2.6 mm

Material corp plastic

Furtun flexibil 1.3 m

Lungime cablu 1.5 m cu stecher VDE

Dimensiune 350x227x198 mm
Nr per bax 4 buc
Greutate neta 2 kg
Greutata bruta 2.5 kg
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INSTRUCȚIUNI DE OPERARE
4.1. Punerea în funcțiune 
Deschideți pachetul și îndepărtați cu atenție amba-
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 aparatul și accesoriile sunt deteriora-
te în urma transportului. Utilizați doar piesele livrate 
împreună cu unealta.
Înainte de operarea cu Pistolul electric de vopsit 
cu compresor DZ-SE180 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 
montaj,  aparatul va putea fi utilizat în siguranță. 
Pregătiți toate piesele corespunzătoare înainte de  
fiecare etapă de montaj.
Înainte de a începe punerea în funcțiune este ne-
cesar să verificați cablul electric pe toata lungimea 
lui, astfel încât să nu existe deteriorări sau porțiuni 
distruse. Dacă observați crestături, tasări sau ciupi-
turi cablul electric trebuie schimbat.
Curățați spațiul în care urmează să vă desfășurați 
munca, de orice materiale și obiecte care ar putea fi 
prezente și să va îngreuneze munca. 
Asamblarea pistolului de vopsit
• Utilizați dispozitivul numai cu membrana intactă 

(Fig. 3). 

• Așezați cu grijă capacul supapei și înșurubați 
pornind în timp ce apăsați. 

• Introduceți tubul de ventilație prin capacul su-
papei și prin filtrul din corpul aparatului pistol de 
pulverizare. 

• Așezați îmbinarea duzei cu fanta din fața duzei 
(Fig. 4).

04

Fig.3

Fig.4

• Așezați membrana pe partea inferioară a supapei 
cu pinul orientat în sus. 

• Uitați-vă la marcajul de pe corpul pistolului de 
pulverizare. 

• Introduceți duza în corpul pistolului de pulverizare 
și rotiți-o în poziția corectă. 

• Așezați capacul de aer în duză și fixați-l cu piulița 
de unire.

• Introduceți îmbinarea recipientului sub tubul de 
aspirație și glisați-le împreună. Pentru a face 
acest lucru, rotiți ușor articulația containerului și 
introduceți tubul de aspirație cu îmbinarea contai-
nerului în corpul pistolului de pulverizare.

Înainte de începerea fiecărei sesiuni de lucru trebu-
iesc efectuate următoarele controale:
• Curăţaţi produsul în interior,
• Verificați ca în interiorul rezervorului să nu existe 

corpuri străine care să impiedice o funcţionare 
corectă.

• Nu folosiţi pistolul atunci când cablul de alimen-
tare prezintă defecţiuni; înlocuirea cablului se va 
efectua de o persoană autorizată

În timpul funcționării trebuiesc efectuate 
următoarele controale:
• Feriţi întotdeauna cablul de alimentare de duza 

de împrăștiere a pistolului de vopsit
• Dacă pistolul se blochează brusc trebuie să opriţi 

imediat
• În cazul unor defecţiuni electrice sau mecanice 

deconectaţi imediat pistolul şi opriți alimentarea 
cu energie electrică

• În cazul în care cablul de alimentare este dete-
riorat sau secţionat în timpul lucrului, nu atingeţi 
cablul, dar deconectaţi imediat de la priză.
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Fig.5

După utilizarea pistolului trebuiesc efectuate 
următoarele controale:
• Asigurați-vă că s-a oprit complet
• Deconectați de la alimentarea cu energie 

electrică şi asiguraţi-vă că toate elementele mo-
bile s-au opritcomplet. 

Măsurarea vâscozității vopselelor:
Pentru obținerea unor bune rezultate este im-
portant să diluați vopseaua la o vâscozitate 
corespunzătoare și să vă asigurați că suprafața 
este curată și nu prezintă urme de praf, grăsime 
sau vaselină înainte de începerea lucrului cu pisto-
lul de vopsit.

ATENȚIE
Nu folosiți var sau vopsele pentru pereți care 
au o vâscozitate ridicată și care pot obtura 
duza de pulverizare.

Vopseaua care urmeaza sa fie pulverizata nu tre-
buie să conțină impurități sau particule care pot 
împiedica o vopsire corespunzătoare sau pot bloca 
duza de pulverizare. Majoritatea vopselelor sunt 
livrate deja pregătite pentru vopsire, dar există și 
vopsele care trebuie diluate înainte de utilizare. 
Urmăriti cu atenție recomandările producătorului 
cu privire la diluarea vopselei înainte de a începe 
utilizarea ei.
Capsula de măsurare a vâscozității vă ajută să 
determinați vâscozitatea corectă a vopselei care 
trebuie să fie utilizată. 
• Pentru determinarea corectă a vâscozității 

umpleți capsula cu vopsea până la marginea 
superioară. 

• Măsurați în secunde timpul necesar pentru ca 
vopseaua să se scurgă complet din capsula. Fig 
5

Diluarea:
Cele mai multe vopsele sunt livrate gata de apli-
cat dar există și vopseluri care vor trebui să fie 
diluate înainte de a le pulveriza. Urmați sfatul 
producătorului de a subția vopseaua atunci când 
este utilizata cu un pistol. Cupa pentru vâscozita-
te ajută pentru a determina vâscozitatea corectă a 
vopselei.
Pregătirea materialului de vopsit
Puteți utiliza pistolul de vopsit pentru a pulveriza 
vopsea, lac și lac nediluat sau ușor diluat.
• Dacă vopseaua trebuie diluată, începeți prin di-

luarea acesteia cu 10%. 
• Umpleți un recipient cu un litru de vopsea pe care 

doriți să o utilizați.
• Cupa de măsurare a vâscozității poate rezista 

până la un decilitru. Umpleți cupa cu cantitatea 
necesară de diluant. 

• Adăugați diluantul în vopsea și amestecați bine. 
• Măsurați vâscozitatea urmând recomandările 

date. 
• Dacă vopseaua trebuie diluată în continuare, 

diluați-o cu încă 5% (jumătate din paharul de 
măsurare) și măsurați vâscozitatea. 

• Dacă vopseaua încă nu a atins vâscozitatea 
recomandată, repetați pasul anterior până la 
vâscozitatea corectă.

• Acest pistol de vopsit poate fi utilizat cu produse 
cu un indice de vâscozitate de 25 până la 50 de 
secunde. 

• Scufundați cupa pentru măsurarea vâscozității 
în material pentru a o umple. Timp cât durează tot 
materialul să iasă din cupă.

Utilizați următoarele recomandări ca ghid, dar 
consultați și instrucțiunile producătorului cu privire 
la materialul pe care îl aveți pentru a afla dacă ma-
terialul trebuie diluat.
Recomandări
• Vopsea pe bază de apă și emulsii - 25-50 secun-

de
• Vopsea emailată și lac colorat pe bază de apă și 

solvent - 45-50 secunde
• Lac - utilizați nediluat
• Grunduri - 45-50 secunde
• Acoperire cu lemn, colorant, ulei, dezinfectanți, 

produse fitosanitare - utilizați nediluat 
Urmați aceste instrucțiuni numai dacă nu există 
instrucțiuni specifice pentru materialul pe care 
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doriți să îl utilizați. Dacă materialul are propriile 
instrucțiuni, urmați-le.

4.2 Instrucțiuni de operare
Mod de lucru:
• Atașați cureaua de transport.
• Deșurubați recipientul de la pistolul de pulveriza-

re.
• Aliniați tubul de aspirație. Dacă tubul de aspirație 

este poziționat corect, conținutul recipientului 
poate fi pulverizat cu aproape niciun reziduu. 
Când pulverizați suprafețe orizontale, rotiți tubul 
de aspirație înainte (Figura 6A). La pulverizare 
obiecte deasupra capului, rotiți tubul de aspirație 
înapoi (Figura 6B).

Fig.6

A B

Fig.8

A C

Fig.9

B

Fig.7

• Montați furtunul flexibil de aer. Introduceți furtunul 
de aer în conexiunea unității principale și mânerul 
pistolului de pulverizare (Fig7).

• Așezați pistolul de pulverizare în suportul pistolu-
lui de pe unitatea principală.

• Așezați dispozitivul pe o suprafață curată și 
plană pentru a împiedica pistolul să aspire praf 
și murdărie.

• Transportați dispozitivul folosind cureaua de tran-
sport.

• Îndreptați pistolul de pulverizare spre suprafața 

de pulverizat.
• Pentru a determina volumul de material și 

modelul de pulverizare, testați spray-ul pe 
o bucată de carton sau pe orice suprafață 
similar cu cel pe care doriți să-l pulverizați.

• Apăsați ON / OFF pentru a începe să utilizați pi-
stolul de vopsit.

Setări de pulverizare:
Există trei setări de pulverizare:
• 1. Jet plat vertical pentru suprafețe orizontale (Fi-

gura 8A)
• 2. Jet plat orizontal pentru suprafețe verticale (Fi-

gura 8B)
• 3. Jet circular pentru colțuri, margini și zone greu 

accesibile (Figura 8C)

Reglarea setării de pulverizare:
• Cu piulița de îmbinare ușor deșurubată, întoarceți 

capacul de aer la setarea de pulverizare dorită și 
strângeți piulița de îmbinare (Fig 9).

• Nu apăsați niciodată pe declanșatorul pistolului 
de pulverizare atunci când reglați capacul de aer.



13

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

RO RO

Reglarea cantității de material:
Pentru a regla volumul de material, rotiți regulatorul 
pe declanșatorul pistolului de pulverizare:
• pentru o cantitate mai mică, întoarceți spre stân-

ga
• pentru o cantitate mai mare, întoarceți spre 

dreapta (Fig 10)

Fig.10
Tehnica de pulverizare
• Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă 

că suprafața este complet curată și nivelată 
înainte de pulverizare. Pre-tratați cu atenție 
dacă este necesar.

• Acoperiți toate suprafețele pe care nu doriți să le 
pulverizați, inclusiv șuruburi și filete

• Pentru a determina cantitatea de material și 
modelul de pulverizare, testați spray-ul pe 
o bucată de carton sau pe orice suprafață 
similar cu cel pe care doriți să-l pulverizați. 
Începeți întotdeauna să pulverizați în afara zo-
nei țintă. Evitați întreruperile în cadrul țintei 
zonă.

• Faceți mișcarea de pulverizare cu brațul 
și nu cu încheietura mâinii. Acest lucru 
asigură menținerea unei distanțe uniforme 
între pistolul de pulverizare și suprafața de pul-
verizare.

• Selectați o distanță de 5 cm până la 
15 cm, în funcție de lățimea dorită a 
jetul de pulverizare. 

• Figura 11A arată poziția corectă, unde există o 
distanță uniformă de suprafața de pulverizare.

• Figura 11B arată poziția incorectă, unde există o 
distanță neregulată de suprafața de pulverizare

Fig.11

A

B

• Îndreptați pistolul de pulverizare la o distanță 
uniformă de suprafața de pulverizare. Pulverizați 
orizontal sau de sus în jos, în funcție de 
pe setarea de pulverizare selectată

• Mutați pistolul de pulverizare uniform pentru a 
obține o acoperire uniformă.

• Dacă materialul de acoperire se acumulează în 
duză și capacul de aer, curățați ambele părți cu 
apă sau solvent.

Oprirea și curățarea aparatului
Curățați dispozitivul cu atenție pentru a menține 
funcționarea corectă.
• Deconectați dispozitivul de la rețea. 

Înainte de pauze lungi și după termina-
rea vopselei, spălați aerul din recipient. 
Faceți acest lucru ținând recipientul deschis pen-
tru o perioadă scurtă de timp și închizându-l din 
nou sau apăsând pe declanșatorul spray-ului 
pistolul și turnând tot materialul rămas înapoi în 
recipientul său original.

• Demontați pistolul de pulverizare.
• Deșurubați recipientul. Se toarnă tot materialul de 

acoperire rămas înapoi în recipientul său original.
• Curățați recipientul și tubul de aspirație cu o pe-

rie. Curățați orificiul de aerisire.
• Se toarnă solventul sau apa în recipient și se 

înșurubează la loc. Utilizați numai solvenți cu un 
punct de aprindere peste 21 ° C.

• Reasamblați pistolul de pulverizare.
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• Conectați dispozitivul la rețea, porniți dispozitivul 
și pulverizați solventul sau apa pe un recipient 
sau o cârpă.

• Opriți dispozitivul și deconectați-l de la rețea
• Deșurubați recipientul și goliți-l. Scoateți tubul de 

aspirație cu îmbinarea duzei
• Trageți tubul de ventilație în sus de corpul pisto-

lului de pulverizare. Deșurubați capacul supapei 
și îndepărtați membrana. Curățați cu atenție toate 
piesele.

• Deșurubați piulița de îmbinare și scoateți capacul 
și duza. Curățați capacul de aer, îmbinarea duzei 
și duza cu o perie și apă sau solvent. Nu curățați 
îmbinările, membrana, orificiile duzei sau orificiile 
de aerisire ale spray-ului pistol cu obiecte meta-
lice ascuțite.

• Curățați exteriorul pistolului cu o cârpă și solvent 
sau apă.

Recomandări:
• Înainte de a începe punerea în funcțiune este 

necesar să verificați cablul electric pe toata lun-
gimea lui, astfel încât să nu existe deteriorări sau 
porțiuni distruse, iar în cazul apariției acestor ava-
rii, cablul electric trebuie schimbat. 

• Aparatul are o siguranță termică care oprește di-
spozitivul atunci când se supraîncălzește. Dacă 
siguranța arde, opriți dispozitivul, deconectați-l 
lăsați-l de la rețea și lăsați-l să se răcească 
cel puțin 30 de minute. Pentru a elimina cauza 
supraîncălzirii, verificați dacă furtunul este îndoit, 
filtrul de aer este murdar sau orificiile de circulație 
a aerului sunt blocate.

• Înainte de începerea lucrului verificați starea 
perfectă a aparatului

• Vă recomandăm să curăţaţi aparatul imediat, de 
fiecare dată când aţi terminat să-l utilizaţi.

• Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la 
priză. 

• Curățați cablul și ștecherul, uscați-le și 
împachetați-le într-o pungă de plastic.

INFORMAȚII

Dacă transferați produsul altor persoane, dați-
le și manualul utilizatorului.
Urmarea instrucțiunilor din manualul inclus 
destinat utilizatorului este o cerință preliminară 
obligatorie în utilizarea corectă a aparatului.
Manualul utilizatorului conține și instrucțiuni 
privind operarea, întreținerea și reparațiile 
produsului.
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INTREȚINERE ȘI ELIMINARE
5.1. Întreținerea
Inspecția constantă și întreținerea atentă vor 
menține pistolul electric de vopsit în stare de 
funcționare continuă și vor elimina eventuale posi-
bile probleme.

ATENȚIE
Înainte oricărei operații de întreținere:
1. Opriți pistolul electric;
2. Așteptați oprirea completă a pistolului;
3. Deconectați cablul de alimentare.

• Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piese de 
schimb originale, deoarece piesele care nu sunt 
testate și aprobate de producătorul echipamentu-
lui pot provoca daune neprevăzute.

• Lucrările de reparație și întreținere, altele decât 
cele descrise în această secțiune, trebuie efec-
tuate numai de specialiști calificați.

• În cazul în care pistolul electric pentru vopsit nu 
pornește, verificați alimentarea electrica și dacă 
nu există siguranțe sărite.

• Inspectați periile motorului și după caz trebuiesc 
înlocuite într-un service autorizat.

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

La fiecare 50 de ore de funcționare:
• Verificați daca toate piesele sunt bine fixate și 

dacă este cazul procedați la strângerea lor.
• Îndepărtați orice depozite de pulberi care s-ar pu-

tea acumula în interiorul rezervorului.
• Este esential ca pistolul sa fie bine curățat după 

fiecare utilizare. Nerespectarea acestui lucru va 
duce la blocaje ale pistolului, iar acest lucru nu 
face obiectul garanției.

5.2. Curățarea
• Suflaţi periodic toate pasajele de aer, folosind aer 

comprimat uscat. Toate componentele din plastic 
trebuie curăţate cu o lavetă moale şi umedă. Nu 
utilizaţi NICIODATĂ solvenţi pentru a curăţa com-
ponentele din plastic. Aceştia pot dizolva sau de-
teriora în alt mod materialul.

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

• Ștergeți carcasa pistolului electric de vopsit cu o 
cârpă îmbibată in diluant. Nu introduceți niciodată 

05
pistolul electric de vopsit în apă sau în alt lichid. 

• Nu lăsați pistolul electric de vopsit neutilizat cu 
vopsea în rezervor, în tubul de aspirație sau la 
nivelul duzei de pulverizare care se poate obtura. 
În cazul în care duza se înfundă desfundați orifi-
ciul acesteia cu ajutorul unui ac subțire înainte de 
a fi montată la loc.

5.3. Depozitarea
Nu depozitați pistolul electric neprotejat în aer liber 
sau în mediu umed. Păstrați-l într-un loc răcoros și 
uscat.
Depozitați pistolul 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. 
Depozitați pistolul 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.

5.4. Garanție / Eliminare produs
Dacă există o problemă de calitate de la data 
cumpărării în termen de 2 ani, producătorul va fur-
niza 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 echi-
pamente electrice și electronice și punerea în 
aplicare a acesteia în conformitate cu legislația 
națională, instrumentele 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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Simbolul coșului de gunoi încrucișat indicat pe apa-
rat indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei sale 
de viață utilă, trebuie tratat separat de deșeurile 
menajere și trebuie trimis la un centru de colecta-
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re separat pentru echipamentele electrice și elec-
tronice 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, 
conoscând sancțiunile prevăzute de legislația în 
vigoare privind deșeurile.
Colectarea selectivă pentru fiecare material pentru 
reciclare, tratare și eliminare compatibilă cu mediul 
contribuie la evitarea posibilelor efecte negative 
asupra mediului și asupra sănătății și promovează 
recuperarea materialelor din care este compus pro-
dusul.
Pentru informații mai detaliate cu privire la sisteme-
le de colectare disponibile, contactați serviciul local 
pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul unde a 
fost efectuată achiziția.
Producătorii și importatorii își îndeplinesc respon-
sabilitatea pentru reciclarea, tratarea și eliminarea 
produselor compatibile cu mediul, fie direct, fie prin 
participarea la un sistem colectiv de colectare și 
reciclare.
Ambalajul produsului este 100% reciclabil.
Echipamentele electrice uzate si accesoriile acesto-
ra contin o cantitate considerabila de materii prime 
si plastic, care pot fi reciclate la randul lor.
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6.1.PROBLEME ȘI REMEDII

ATENȚIE
Trebuie să întrerupeți imediat utilizarea produsului și să contactați distribuitorul dacă problemele 
de funcționare nu pot fi rezolvate utilizând remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna funcționare a aparatului. În majoritatea ca-
zurilor, veți putea corecta cu ușurință aceste defecte. Vă rugăm să consultați următorul tabel:

Problemă Cauză probabilă Moduri de remediere

Pistolul electric nu pulve-
rizeaza sau pulverizeaza 
intermitent 

Tubul de aspirație este greșit 
așezat Pozitionați corect tubul de aspirație

Filtrul este blocat Curățați filtrul

Supapa este defectă Schimbați supapa

Duza este obturată Curățați duza

Pulverizarea este 
defectuoasă

Butonul de reglaj al dispersiei 
nu este bine potrivit Potriviți butonul de reglaj a dispersiei

Vascozitatea vopselei este 
mica Verificați vâscozitatea vopselei

Cantitate ridicata de 
vopsea pe suprafața 
vopsită

Pistolul electric de vopsit nu 
este curățat sau lubrifiat

Demontați pistolul electric de vopsit și 
curățați-l cu tiner

Prea multa vopsea
Reglați debitul de vopsea. Două straturi 
de vopsea sunt mai bune față de unul 
singur

Vâscozitate scăzută a vopse-
lei Verificați vâscozitatea vopselei

Suprafața vopsită este 
excesiv de poroasă

Diluantul utilizat nu este 
corespunzător Folosiți diluantul corespunzător

Pistolul electric este prea de-
parte de suprafața de vopsit

Țineți pistolul electric mai aproape de 
zona de vopsit

Vopseaua este prea vascoasă Diluați vopseaua

06
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 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 .........................................................................Pistol electric de vopsit cu compresor
4. Numar de identificare produs / Model fabricant: ............................................ DZ-SE180/ GT-001A-650   
5. Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificațiile in legatură cu care se declara con-

formitatea:
• H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind condițiile introducerii pe piața

• 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 ISO 12100: 2010 Siguranța utilajelor - Principii generale pentru proiectare - Evaluarea riscurilor și 
reducerea riscurilor.

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

• EN 55014-1: 2006 + A2: 2011- Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru electrocasnice, scule 
electrice și aparate similare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE07

 SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Șoseaua de Centură Nr.6, sat Ștefăneștii de 
Jos, comuna 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 Ad-
ministrator, declarăm pe propria raspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul 
în declarații, faptul că produsul “Pistol electric de vopsit cu compresor DZ-SE180“ care face obiectul 
acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce 
impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele 
tehnice, Directiva 2014/35/UE privind echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite 
limite de tensiune, Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică.  

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                   
Septembrie 2021

                              

______________________
         (Semnatura și ștampila)   

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, Județul Ilfov, România
email: service@micul-fermier.ro; contact@micul-
fermier.ro Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474
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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...5 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 

valabilitate (24/12 luni), completat integral, semnat si stampilat.
• Garanția se acorda numai daca produsul este întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespun-

zator.
• 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  ..................................................

08
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