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

Directiva Europeană 2002/96/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:

“Panou incalzire pui 35W 30x40cm - Closca Electrica(GF-2200)“
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

Panou incalzire pui 35W 
30x40cm ‐ Closca Electrica

 35W
 220V~240/50hz
 40×30×5cm
 Inaltime ajustabila

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

FABRICAT in PRC

24 LUNI GARANȚIE

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‐2021‐11COD DOCUMENT  OLA‐2021‐11

GF‐2200
2,5kg

GF‐2200
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1. INFORMAȚII GENERALE

Menținerea caldă a puilor este cea mai importantă parte a creșterii puilor.
Placa noastră de încălzire este o alternativă bună la o lampa cu căldură. Mai
puțin risc de incendiu. O placă de încălzire simulează o găină care ține puii
calzi.
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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.

 Asigurați-vă înainte de utilizare că sera este asamblata corespunzător și în
siguranță.

 NU lasati copiii sa manevreze placa

5. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Înălțimea inferioară a plăcii ar trebui să fie reglata cu nivelul spatelui
păsărilor. Verificați înălțimea săptămânal pe măsură ce păsările cresc și reglați
corespunzător. Păsările ar trebui să pară linistite și să se odihnească așezate
sau în picioare sub farfurie. Dacă refuză să intre sau să iasă de sub placă,
înălțimea nu este reglată corect.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI
 Imită mama naturala oferind o sursă de căldură puii se pot aduna
 Picioarele reglabile permit reglarea înălțimii pe măsură ce puii încep să

crească
 Plăcile de încălzire ajută puii să se dezvolte mai repede și încep să

crească pene, ducând la o pasăre mai sănătoasă
 Costuri mai mici de funcționare decât o configurație standard a lămpii de

căldură (35W)
 Poate adaposti 20-25 de pui

4. ASAMBLAREA PRODUSULUI
Se introduce strecherul in priza si se ajusteaza inaltimea.

6. ÎNTREȚINERE
Produsul nu necesita intretinere
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Placa de încălzire imită o găină, permițând puilor să se adune sub placa
și să se încălzească. Placa de încălzire asigură o temperatură constantă și
confortabilă cu care puii pot intra in contact și are o putere electrica de 35
de wați în comparație cu un bec de căldură standard de 175/250 wați, ceea
ce înseamnă că funcționează mai puțin decât o configurație standard a
lămpii de căldură. Picioarele reglabile vă permit să ridicați placa pentru a
găzdui puii pe măsură ce cresc. O placă de încălzire va ajuta, de asemenea,
puii să înceapă să-și dezvolte penele mai repede, ducând la o pasăre mai
sănătoasă. Potrivit pentru găini, rațe, fazani și prepelițe.


