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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:

“Scara telescopica
DZ-C242 DZ-C243 DZ-C244 DZ-C245 DZ-C245 DZ-C246 DZ-C247 “

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

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

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

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

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

2021 Toate drepturile rezervate

COD DOCUMENT  OLA‐2021‐55COD DOCUMENT  OLA‐2021‐55

► DZ-C242
► DZ-C243
► DZ-C243
► DZ-C244
► DZ-C245

IMPORTATOR:   GOLDEN FISH SRL  FABRICAT IN PRC 
(service@micul-fermier.ro; contact@micul-fermier.ro)

► DZ-C246
► DZ-C247
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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.

2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ
MASURI DE PRECAUTIE INAINTE DE FIECARE UTILIZARE.

 Selectati o scara de tip si capacitate corespunzatoare activitatii si asigurati-va ca inaltimea de
lucru nu depaseste recomandarile noastre.

 Cititi si respectati intocmai instructiunile de pe scara si pictogramele din prezentul
manual.Scarile sunt proiectate pentru a fi utilizate de catre o singura persoana.

 Inainte de utilizare se impune o atenta verificare vizuala a scarii.NU se utilizeaza scari care
prezinta defecte de fabricatie sau defecte provenite din utilizari anterioare.

 Asigurati-va ca toate niturile sunt bune,suruburile si piulitele sunt stranse,talpile si
lonjeroanele sunt in siguranta,piesele de imbinare a tronsoanelor sunt in stare de
functionare,sfoara,chinga,cablul sau elementele de siguranta suplimentara sunt in stare buna.

 Verificati inainte de utilizare ca dopurile de plastic sa fie montate si in stare buna.

REGULI GENERALE DE SIGURANTA

NU va recomandam sa utilizati incaltaminte cu talpa din piele.
NU efectuati reparatii temporare la partile stricate sau lipsa ale scarii.Distrugeti scara daca nu se
mai poate repara,avertizati daca a fost expusa la foc sau coroziune chimica,suprasarcini dinamice
si deteriorari mecanice cu deformari remenente. 8. NICIODATA sa nu montati o scara si sa o
lasati nesupravegheata.Este necesara o atentie deosebita pentru a nu permite accesul copiilor la
scara.
Daca starea sanatatii dumneavoastra este precara,aveti vreun handicap fizic care va impiedica
sa folositi normal scara,daca sunteti sub influenta alcoolului sau a unui drog(fie el si legal,care
cauzeaza ameteli),ESTE INTERZIS sa utilizati scara.
NU utilizati scara in exterior,pe vreme de furtuna sau cand bate vantul,chiar si moderat. NU
ridicati greutati (unelte masive,marfuri,etc.) care impreuna cu greutatea utilizatorului sa
depaseasca limitele admise (150 kg).
Zonele de sprijin ale scarii trebuie sa fie solide.Este interzisa utilizarea scarii folosind ca zona de
sprijin atat pentru partea inferioara cat si pentru partea superioara a unor suprafete cu proprietati
plastice (pamant moale,etc.) sau elastice (cabluri sau funii pentru partea superioara,etc.).Aceste
suprafete pot produce dezechilibrarea si/sau rasturnarea scarii sau intrarea intr-un balans
exagerat care poate duce la deformarea legaturii tronsoanelor sau la depasirea limitelor de
incarcare datorita componentelor dinamice ale fortelor care actioneaza asupra lonjeroanelor
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6. INTRETINERE
Pastrati scarile intr-un loc sigur si uscat. Depozitati scarile pe suporti..Asigurati corespunzator
scarile cand sunt transportate. Pastrati scarile curate si fara materiale straine pe ele. Nu depozitati
materiale peste scari.Pastrati scarile curate,fara grasimi,combustibili,noroi,zapada,vopsea
neuscata sau orice alte materiale care pot cauza alunecari.

4. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
1. Utilizati scara doar pe suprafete drepte(fara denivelari si orizontale) si ferme.
2. In vederea utilizarii,asigurati-va ca elementele de contact ale scarii sunt asezate pe suprafete

de sprijin cu un coefficient de frecare corespunzator.
3. Utilizati scara in directia corecta de functionare.
4. Urcarea si coborarea de pe scara se face numai cu fata spre scara,fara a produce socuri sau

balansuri prin solicitari ritmice.
5. Sprijiniti scara la unghiul corect de inclinare fata de sol pentru a evita alunecarea sau

indoirea(ruperea)aceteia,lucru care poate duce la vatamari corporale grave.
6. Scara este proiectata, executata si verificata pentru a suporta o sarcina maxima de 150 kg la

inclinarea nominala de 70-75 de grade.
7. ATENTIE: numai o singura persoana poate utilize scara in acelasi moment,care

impreuna cu echipamentul sa nu depaseasca 150 kg.
8. Scara trebuie sprijinita corect in partea superioara,pe un perete vertical rigid,pentru a asigura

doua puncte de contact.
9. Feriti-va de cabluri,instalatii electrice si circuite electrice sub sarcina.Scara conduce energia

electrica si poate genera electrocutari grave.Utilizarea necorespunzatoare poate duce la
ranirea grava a persoanei sau chiar la decesul acesteia.

10. Daca anticipati ca veti utiliza substante chimice sau alte materiale corozive,este indicata
consultarea producatorului scarii.

COD DOCUMENT  OLA‐2021‐55COD DOCUMENT  OLA‐2021‐55

3. DESCRIEREA PRODUSULUI
Felicitari pentru achizitionarea acestui produs.modern, functional si practic, fabricat din

materiale de cea mai buna calitate .Este usoara, compacta, cu un mecanism de desfacere si
strangere a scarii ce gliseaza usor si se blocheaza la distanta dorita. Are strangerea lenta si intr-
un mod controlat a scarii ,picioarele au un profil antiderapant ce asigura o pozitie stabila, este
dotata trepte antiderapante si este usor de transportat.
Prin modul de strangere economiseste spatiu si este ideala pentru utilizare la interior sau exterior.

5. SPECIFICATII TEHNICE

Cod produs DZ-C242 DZ-C243 DZ-C244 DZ-C245 DZ-C246 DZ-C247

Denumire produs
Scara

telescopica 2 
m - 7 trepte

Scara
telescopica
2.9 m - 10 

trepte

Scara 
telescopica 
3.8 m - 13 

trepte

Scara 
telescopica 
4.4 m - 15 

trepte

Scara 
telescopica 
3.2 m - 10 

trepte

Scara 
telescopica 
4.4 m - 14 

trepte

Material aluminiu de 
inalta calitate

aluminiu de 
inalta calitate

aluminiu de 
inalta calitate

aluminiu de 
inalta calitate

aluminiu de 
inalta calitate

aluminiu de 
inalta calitate

Nr trepte 7 10 13 15 10 14

Tip scara telescopica -
1 tronson

telescopica -
1 tronson

telescopica -
1 tronson

telescopica -
1 tronson

telescopica -
dubla

telescopica -
dubla

Inaltime minima 0.6 m 0.69 m 0.8 m 0.94 m 0.85 m 0.91 m
Inaltime maxima 2 m 2.9 m 3.8 m 4.4 m 3.2 m 4.4 m
Latime baza 0.465m 0.47 m 0.48 m 0.48m 0.475m 0.48m
Greutate suportata 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Dimensiune produs 60x46.5x6.5c
m 69x47x7.5cm 80x48x9 cm 94x48x9cm 85x47.5x15.5 

cm
94x48x16.5 

cm
Masa neta produs 4.7kg 7.2kg 10.3kg 12.2kg 11kg 15.8kg
Masa bruta produs 5.3kg 7.9kg 11kg 13kg 12kg 16.8kg

Continut pachet
-scara

sigilata;
-instructiuni.

- scara
sigilata;

-instructiuni.

- scara
sigilata;

-instructiuni.

- scara
sigilata;

instructiuni.

- scara
sigilata;

-instructiuni.

- scara
sigilata;

instructiuni.


