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INSTRUCȚIUNI ORIGINALE
CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA 
PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSULUI ȘI RESPECTATI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNI-
LE DE SIGURANȚĂ! NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCU-
TEȘTE PRODUCATORUL DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCE LA PIERDEREA GARANȚIEI! 

PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

         2022 Toate drepturile rezervate

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
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 În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați 
acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră 

colaborare. Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau 
comercială: 

SC Golden Fish SRL
Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,

Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; 
CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016
Telefon: 0374 496 580
www.micul-fermier.ro

FURTUNURI DE POMPIERI

Instrucțiuni originale | Revizia 01 | Ed. 01 | 05/2022

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

GF-0288

GF-0289

GF-1569

GF-2157

GF-0290

MATERIALE 
TEXTILE

ALTE 
MATERIALE

CERTIFICAT DE GARANȚIE
GARANȚIE DE CONFORMITATE LEGALĂ (Legea 449/2003 cu modificari și completări)
GARANȚIE COMERCIALĂ - 1 an

Denumirea produsului ................................................Model/Serie ..................................................................
Nr. factură  ................................................................Data cumpărării ............................................................
Vânzător ....................................................................Magazin .......................................................................
Adresa magazin............................. .................................................................................................................  
Numele cumpărătorului .............................................
Adresa cumparatorului  .............................................
 Semnatură Cumpărător ...............................................

 SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Linia de Centura 5, CTPark Bucharest 
North, Stefanestii de Jos, Județul 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 răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire 
la falsul în declarații, faptul că produsul “Furtunurile de pompieri, model GF-0288, GF-0289, 
GF-0290, GF-1569, GF-2157“ care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în 
pericol viața, sanătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în 
conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice.
Semnat pentru și în numele:.........................................................................S.C. GOLDEN FISH SRL
Adresa la care se constituie și se pastreaza dosarul tehnic:

Nume si prenumele persoanei împuternicite:                                    
Mai 2022            

8.  DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
1. Denumirea producătorului .......................Fabricat in P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, România
2. Adresa producătorului ...............................................Linia de Centura 5 CTPark Bucharest North,
                                                                                                                    Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175
3. Denumire produs .......................................................................................... Furtunuri de pompieri 
4. Număr de identificare produl/Model fabricant: ..GF-0288, GF-0289, GF-0290, GF-1569, GF-2157
Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificațiile in legătură cu care se declară 
conformitatea:
5. H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind condițiile introducerii pe piața (Directiva 2006/42/CE).
6. OG. Nr. 20 din 18 august 2010 (actualizată) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară 

a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.
7. EN 14540:2014 - Furtunurile de luptă împotriva incendiilor. Furtuni aplatizate etanșe pentru in-

stalații fixe.
8. EN ISO 1420:2010 - Furtunuri și furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc și materiale plastice. 

Încercări hidrostatice.
9. EN 28033 - Furtunuri de cauciuc și materiale plastice. Determinarea aderenței între elementele 

constitutive.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, 
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; 

CUI: RO22908031
Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580
www.micul-fermier.ro
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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 piața locală. În acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale prove-
nite de la producător. 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.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
 ■ După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea produsului și în caz de deteriorare vizibilă, nu-l utilizați 

și contactați vânzătorul.                                      
 ■ Asigurați-vă înainte de utilizare că furtunul este asamblat corespunzător și în siguranță.
 ■ NU lăsați furtunul nesupravegheat. Acesta NU poate fi utilizat de către copii sau persoane cu anumite 

dizabilități. Când nu este folosit, depozitați-l într-un loc sigur și uscat, neaccesibil copiilor. 
 ■ Utilizarea de accesorii nerecomandate de producător poate provoca vătămări și poate conduce la anularea 

garanției.
 ■ NU folosiți furtunul dacă vă aflați sub influența alcoolului sau a medicamentelor, deoarece acestea pot 

afecta capacitatea utilizatorului de a utiliza în siguranță produsul.
 ■ Evitați contactul cu piesele mobile.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI
Furtunurile de pompieri, model GF-0288, GF-0289, GF-0290, GF-1569, GF-2157 este destinat pentru siste-
mele de alimentare cu apă.
Este confecționat din material textil cu strat de cauciuc în interior. Furtunul pentru refulare cu capete, lungime 
20 m, prezintă rezistență crescută la presiunea de încărcare și la torsionare (răsucire).
Furtunul Micul Fermier se comportă excelent în domeniul agriculturii, la irigații sau desecări, dar și în alte 
scopuri industriale.

4. SPECIFICAȚII TEHNICE
Furtunurile de pompieri, model GF-0288, GF-0289, GF-0290, GF-1569, GF-2157 este destinat pentru siste-
mele de alimentare cu apă. Se poate folosi cu ușurință pentru stingerea incendiilor sau pentru a iriga culturile.
Furtunurile de pompieri, model GF-0288, GF-0289, GF-0290, GF-1569, GF-2157 prezintă următoarele ca-
racteristici tehnice:

Caracteristică
Model

GF-0288 GF-0289 GF-0290 GF-1569 GF-2157
Culoare Alb Roșu

Diametru furtun 2 inch 3 inch

Lungime roată 20 m

Material Pânză

Număr bucăți per bax 6 bucăți 4 bucăți 5 bucăți
Număr bucăți per set 1 bucată

Presiune maximă 8 bari 13 bari 8 bari

Tip produs Furtun refulare

Dimensiune 34x17.5x9 cm 29x17x10 cm 33x30x10 cm 27.5x27.5x9 cm 30x19x14 cm
Greutate brută 2.95 kg 2.75 kg 4.35 kg 4 kg 6 kg

Greutate netă 2.95 kg 2.75 kg 4.35 kg 4 kg 6 kg
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5. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
Deschideți pachetul și îndepărtați cu atenție ambalajul. 

ATENȚIE
Nu lăsați ambalajul din plastic la îndemâna copiilor. Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajul 
din plastic, pungi, folie și piese mici. Există pericol de ingestie și sufocare! 

Înainte de operarea cu Furtunurile de pompieri, model GF-0288, GF-0289, GF-0290, GF-1569, GF-
2157 verificați dacă acesta și accesoriile sale sunt deteriorate în urma transportului. Utilizați doar piesele 
livrate împreună cu produsul.
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Recomandări privind utilizarea furtunului (fig.1): 
 ■ Acesta rezistă în condiții foarte grele de 

utilizare, dar rebuie să țineți cont că utilizarea 
lui principală este supraterană (la suprafața 
pământului).

 ■ Vă recomandăm să nu introduceți furtunul în 
pământ deoarece durata lui de viață s-ar putea 
scurta.

 ■ Dacă ați achiziționat un adaptor pentru furtun 
de pompieri, trebuie mai întâi să-l montați în 
locul adaptorului standard cu care vine pompa, 
apoi să cuplați prin rotire furtunul de pompieri. Fig.1

 ■ La nevoie se poate folosi un adaptor pentru a conecta mai multe furtunuri unul lângă celălalt pentru 
a obține o lungime mai mare.

 ■ Acesta este prezintă cuplaje rapide, care permit asamblarea și demontarea rapidă.
 ■ Ideal pentru pompele de ardere și pompele electrice pentru apă murdară.

6. ÎNTREȚINERE
Curățați produsul după fiecare utilizare sub un jet de apă fără a folosi detergenți agresivi. După spălare 
acesta trebuie foarte bine uscat și depozitat intr-un loc sigur și uscat.

7.  ELIMINARE PRODUS
În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU privind deșeurile de echipamente electrice și elec-
tronice și Directiva 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 mediul.
Nu aruncaţi produsul la gunoiul menajer! Duceți-l într-un centru de reciclare sau într-o instalație de reci-
clare resturi metalice și separat părțile din plastic.
Simbolul coșului de gunoi încrucișat indicat pe aparat indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei sale de 
viață utilă, trebuie tratat separat de deșeurile menajere și trebuie trimis la un centru de colectare separat 
pentru echipamentele electrice și electronice sau returnat la comerciantul cu amănuntul în momentul 
achiziționarea unui nou echipament echivalent.
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