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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 Stefanestii de Jos,Linia de

Centura 5, CTPark Bucharest Norht, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175,Romania
inregistrată 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 raspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire
la falsul în declarații, faptul că produsul:

“ATOMIZOR ELECTRIC PORTABIL GF-1522-S001-G02 
SI ATOMIZOR ELECTRIC PORTABIL GF-1522 “

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.

GOLDEN FISH SRL ‐ Micul Fermier - Depozitul 
Central Stefanestii de Jos,Linia de Centura 5, 
CTPark Bucharest Norht, Stefanestii de Jos, 

Ilfov 077175 tel: +40 751 098 855; email: 
service@micul-fermier.ro Tel: +40 751 098 855; 

+40 746 533 474 email: service@micul-fermier.ro 
contact@micul-fermier.ro

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

GOLDEN FISH SRL, Micul Fermier - Depozitul Central Stefanestii de Jos,Linia de 
Centura 5, CTPark Bucharest Norht, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175 

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

2021 Toate drepturile rezervate
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MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

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

 Efect de pulverizare mai bun ,eficienta
crescuta;

 Alimentare din pompa de stopit cu baterie
prin intermediul mufei de incarcare;

 Compatibil cu toate pompele de stropit cu
baterie Pandora sau Micul Fermier;

 Putere mare de pulverizare a lichidului
datorita ventilatorului integrat;

 Directionare precisa datorata tubului de
orientare a norului de lichid pulverizat;

 Control ridicat al aparatului cu ajutorul
manerului cu buton ON/OFF integrat.



1. INFORMAȚII GENERALE

Este un echipament destinat stropirii plantelor pentru a le proteja impotriva bolilor si daunatori.
Atomizorul electric portabil 30W, Micul Fermier GF-1522 si 80W GF-1522-S001-G02 este atasabil
la pompa de stropit electrica cu acumulator oricare dintre modelele existente cu rezervor de la 12
litri pana la 20 litri
Atomizorul electric portabil vine in completarea functiei de stropire pe care o au pompele de stopit
si erbicidat Pandora, dand astfel un plus de putere cu ajutorul ventilatorului puternic cu care acesta
vine echipat.

Necesita alimentare de la pompa de stropit electrica cu baterie. Alimentarea se face de la mufa de
incarcare a pompei de stropit cu baterie.
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2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ
 După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea produsului și în caz de deteriorare vizibilă,

nu-l utilizați și contactați vânzătorul.
 NU utilizați acest pulverizator în spații mici, închise sau în orice zonă în care orice pulverizare

sau material străin ar putea fi aspirat în orificiul de admisie a aerului.
 NU supraîncălziți motorul. Asigurați-vă că admisia de aer este menținută deschisă în orice

moment.
 NU folosiți acest pulverizator pentru pulverizarea vopselei.
 NU pulverizați benzină sau alte substanțe inflamabile.
 NU modificați pulverizatorul.
 NU depozitați substanțe chimice în recipient.
 CITIȚI ȘI URMAȚI ÎNTOTDEAUNA instrucțiunile pentru substanțele chimice care trebuie

aplicate.
 DACĂ CABLUL DEVINE DETERMINAT, acesta trebuie înlocuit înainte de utilizare ulterioară.
 Curățați bine pulverizatorul după fiecare utilizare.
 Purtati echipament de protectie si mai ales masca . Nu inhalati substantele pulverizate

4. INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE SI OPERARE
• Desfaceti capatul de pulverizare de la pompa si conectati furtunul de la

pompa la atomizor
• Conectati cablul de alimentare al atomizorului la acumulatorul pompei
• Directionati atomizorul spre zona dorita pentru pulverizare apoi apasati

buton de pornire in pozitia “ON”
• La terminarea operatiei sau in cazul realimentarii rezervorului pompei

apasati butonul de pornire in pozitia “OFF”

5. ÎNTREȚINERE

Dupa fiecare utilizare demontati si curatati capatul de pulverizare al atomizorului cu apa . Nu
depozitați aparatul neprotejat în aer liber sau în mediu umed. Păstrați-l într-un loc răcoros și
uscat.Depozitați aparatul 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 aparatul într-un spațiu inaccesibil copiilor,
într-o poziție stabilă și sigură.Nu păstrați produsele ambalate în folie sau în punga de plastic
pentru a evita acumularea umidității.Evitati contactul aparatului cu produse chimice, inflamabile,
combustibili.
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3. DESCRIEREA PRODUSULUI GF-1522-S001-G02(80W) si GF-1522(30W)

Pulverizatorul este utilizat pe scara larga in agricultura si silvicultura. Materialul este un plastic
de inalta calitate, sigur si non-toxic, inodor si durabil..Este potrivit pentru legume, plante de ceai,
gazon și pomi fructiferi..Avantajele utilizarii lui sunt :
- Se poate conecta la o pompa de stropit cu acumulator;
- Se poate stropi cu putere pe spatele frunzelor acolo unde se ascund daunatorii, afectand sau

indepartand astfel si ouale acestora;
- Alimentare din acumulatorul pompei de stropit (nu este necesara achizitionarea unui

acumulator separat);
- Portabilitate ridicata;
- Directionare precisa datorata tubului de orientare a norului de lichid pulverizat;
- Design portabil, ușor și portabil, ușor de transportat și de utilizat

Model GF-1522-S001-G02 GF-1522

Denumire Atomizor electric 
portabil 80W

Atomizor electric 
portabil 30W

Putere nominala de intrare 80W 30W

Alimentare din acumulatorul 
pompei de stropit

din acumulatorul 
pompei de stropit

Buton ON/OFF DA DA
Clasa de izolatie Y Y
Nivel zgomot 90-95dB 80-85dB

Dimensiune 65.5*46*72.2 65.5*46*72.2

Numar de unitati per bax 6 6
Greutate neta 1,5kg 1,5kg
Greutata bruta 1,77kg 1,77kg

Continul pachet

 echipament
 manual de utilizare
 piese conectare
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