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

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

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

“Cantar electronic GF-2269“ 
care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața,
sanătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului
conform Reg.1935/2004/UE privind materialele și obiectele destinate să vină
în contact cu produsele alimentare, respectiv Reg.10/2011/UE pentru
materiale plastice în contact cu produsele alimentare.

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

CERTIFICAT DE GARANTIE

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
CANTAR ELECTRONIC

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

FABRICAT in PRC

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

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

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

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

2021 Toate drepturile rezervate
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 Usor de utilizat
 Precizie ridicata
 Compact
 Fiabil
 Aplicabilitate larga
 Are capacitate 

maxima de 
cantarire de 40kg

GF‐2269
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1. INFORMAȚII GENERALE

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate
de către producător și a fost localizat pentru comercializare pe piata locală. In
acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la
producător. Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea
corectă a produsului - citiți manualul inaintea primei utilizări și urmați toate
măsurile de siguranță.
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2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ

 După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea ansamblului și în caz
de deteriorare vizibilă, nu-l utilizați și contactați vânzătorul.

5. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

– Tasta de aducere la ZERO:asezati un recipient pe cantar apoi apasati
butonul ‘TARE’ iar cantarul va arata 0.00 neluand in seama greutatea acestuia, 
in acest fel puteti cantari doar alimentele sau obiectele dorite;
– memorii: 7 – cantarul poate memora pana la 7 preturi unitare (pe kg);
– oprire automata dupa un timp de nefolosire – pentru a evita descarcarea
acumulatorului;
– tasta pentru luminare afisaj – culoare de fundal verde;
– pretul unitar poate fi introdus si cu virgula;
– functie de cumulare – puteti cantarii separat mai multe produse la preturi si
greutati diferite iar cantarul va poate calcula totalul;

4. ASAMBLAREA PRODUSULUI
Se amplaseaza cantarul pe un suport rigid, stabil plan .

6. ÎNTREȚINERE
Se sterge cu o carpa uscata
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Tabel cu caracteristici cantar electornic
Model GF-2269
Limita cantarire 40kg
Material cantar ABS
Baterie tip 4V 4Ah
Afisaj LCD 
Dimensiune display 6,5x14,4cm
Dimensiuni platan 21,5x30cm
Material platan Inox
Dimensiuni 12,6x30x31cm
Ambalare 5buc/bax
Greutate neta 2,1kg
Greutate bruta 2,5kg

Continut pachet
Echipament
Manual 
Incarcator
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3. DESCRIEREA PRODUSULUI

Cantarul electronic GF-2269, este usor de utilizat si de mare precizie. Este
compact si rezistent, iar acestea sunt cerinte esentiale pentru activitatea zilnica
desfasurata in domenii precum: Retail: piete, fast-food-uri, mini si
supermarketuri, brutarii, macelarii, pescarii HoReCa: restaurante,
autoserviri.Cantarul electronic de 40 kg cu platan, perfect pentru utilizarea in
depozite, piete,acasa.

Cantarul electronic GF-2269 are afisaj LCD,taste digitale si functioneaza
pe baza unui acumulator de 4v-4Ah sau direct conectat la reteaua electrica
220v unde se si incarca.
Cantarul are platan din inox,structura din plastic rezistent la uzura, picioare
plastic foarte rezistente reglabile prin rotire.Afisare greutate si pret
unitar.Cantarul este recomandat pentru folosirea in interior.


