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ПРЕВЕДЕТЕ ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕДИ ДА ПУС-
НЕТЕ ПРОДУКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СЛЕДВАТЕ 
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ! НЕСПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ В ТОВА РЪКО-
ВОДСТВО ОСВОБОЖДАВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ И АНУЛИРА 
ГАРАНЦИЯТА! 

ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
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Скъпи клиенти,

 GOLDEN FISH SRL непрекъснато се грижи за повишаване на качест-
вото на продуктите и услугите, както и за разширяване и диверсификация 
на портфолиото от налични продукти, за да ви даде пълно удовлетворение. 

 Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата упо-
треба и след това го съхранявайте внимателно на място, достъпно за бъ-
дещи справки.

Това ръководство е съвместимо с продукта: 
----- акумулаторна спрей помпа, модел: DZ-P108, DZ-P109, DZ-P110 -----

 От името на целия ни екип ви благодарим за доверието, което ни 
оказахте със закупуването на този продукт и ви уверяваме в пълното ни съ-
трудничество. Ние сме уверени, че този нов, модерен, функционален и прак-
тичен продукт, изработен от най-висококачествени материали, ще отгово-
ри на вашите изисквания по най-добрия възможен начин.

 За да получите най-добри резултати, важно е да прочетете пълни-
те инструкции в това ръководство.

 Ръководството за потребителя е неразделна част от този про-
дукт. Той включва важни инструкции за безопасност, употреба и изхвърляне. 
Прочетете внимателно всички инструкции за експлоатация и безопасност, 
преди да започнете да използвате уреда.

 Производителят не носи отговорност за щети на хора или имуще-
ство, причинени от неправилно инсталиране и използване на продукта. 

 Нашият екип е на ваше разположение за всякакви технически или 
търговски проблеми.

Golden Fish SRL полага всички усилия да поддържа 
точността на информацията в това ръководство. 
Понякога продуктите могат да имат различни цве-
тове или нюанси, които се променят от произво-
дителя без предизвестие Предоставените изобра-
жения са само за информация и може да съдържат 
някои разлики в зависимост от конструктивната 
конфигурация на предлагания на пазара продукт. 

SC Golden Fish SRL
Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; 
Уникален идентификационен код RO22908031
№ в Търговския регистър: J23/2652/2016
Телефон: 0374 496 580
www.micul-fermier.ro
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Описание на ръководството 
Това ръководство е написано въз основа на ори-
гинални документи, направени от производите-
ля и се намира за продажба на местния пазар. 
Този документ съдържа цялата оригинална ин-
формация от производителя.
Ръководството отразява текущото състояние на 
предлагания на пазара продукт и не може да се 
счита за неподходящо, ако последват други нови 
версии, които ще подлежат на допълнителни ак-
туализации. 
Ако имате съмнения или не разбирате напъл-
но информацията в това ръководство, моля, 
свържете се с вашия местен сервизен център, 
оторизиран дилър или се свържете директно с 
производителя.
Посочва, че производителят възнамерява да 
продължи да оптимизира вашия продукт.
1.2. Използване и предназначение 

на ръководството
Защитете себе си и другите от нараняване, като 
използвате продукта правилно - прочетете ръко-
водството преди първата употреба и спазвайте 
всички предпазни мерки.
Целта на това ръководство е да ви предостави 
информация как да го използвате и поддържате 
безопасно за дългосрочна употреба на закупе-
ния продукт.
Съхранявайте внимателно ръководството на 
достъпно място за бъдещи справки. В случай на 
загуба или повреда, поискайте копие от вашия 
дилър или директно от производителя.
1.3. Използвана символика 
В цялото ръководство ще намерите следните 
начини за предупреждение:

ОПАСНОСТ
Ако има опасност със сериозни последици, 
които могат да причинят нараняване на 
потребителя или други.

ВНИМАНИЕ
Трябва да обърнете специално внимание 
на предоставените инструкции, за да из-
бегнете ситуации, които могат да повредят 
продукта или други машини или да окажат 
въздействие върху околната среда.

ИНФОРМАЦИЯ
В случай на конкретна информация.

ЗАБЕЛЕЖКА 
Неправилната употреба може да доведе 
до загуба на гаранцията на производителя.

СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
Предупреждение за потенциално 
опасни ситуации
ОБЩА ОПАСНОСТ
Внимание за обща опасност, 
последвано от обяснение за вида 
на опасността.
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОПАСНОСТ
Показва наличието на електриче-
ско напрежение или оборудване, 
което използва електрическо на-
прежение.
МЕХАНИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ
Предупреждение за необходими 
интервенции по механични еле-
менти.
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ
Предупреждение за необходими 
интервенции по електрически еле-
менти.
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ЗАЗЕМЯВАНЕ
Изисква заземяване.

ЗАЩИТА ЗА РЪЦЕ 
Препоръчва се използването на 
защитни ръкавици.

ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ 
Препоръчително е да носите спе-
циални очила.

ЗАЩИТА ЗА ДИХАНЕ 
Препоръчително е да носите мас-
ка за прах.

ЗА ЧЕТЕНЕ 
Препоръчително е да прочетете 
внимателно.

ПЪРВА ПОМОЩ 
Инструкции за първа помощ в слу-
чай на злополука.

01
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1. Общи предпазни мерки
Моля, прочетете внимателно този до-
кумент за информация относно разре-
шените видове работа и ограничения-
та на продукта и специфичните 
потенциални рискове, свързани с него. 

Акумулаторна спрей помпа DZ-P108, DZ-P109, 
DZ-P109 е ефективен и лесен за използване 
продукт за пръскане на вода или различни 
разредени с вода химикали, като: 
• пестициди (хербициди, фунгициди, инсекти-

циди, акарициди;
• течни торове за растения, цветя, храсти (би-

остимулатори, торове, калций, желязо, цинк, 
калий) градински консерванти и др. 

Помпата може да се използва за химическо тре-
тиране на: слама, зърнени култури, слънчоглед, 
тревни площи, фуражни растения, царевица, ра-
пица, зеленчуци, семена.
Помпата за пръскане се препоръчва за използ-
ване в домакинството или за хоби, полупрофе-
сионална работа.
Спрей помпата е подходяща за:
• леко почистване на повърхности и прозорци;
• пръскане на растения в домакинствата;
• прилагане на автомобилен восък или подобни 

вещества. 
Не е разрешено използването на помпата за 
пръскане:
• химикали от търговска или промишлена сте-

пен;
• експлозивни вещества;
• разтворители, самозагряващи се каустик;
• корозивни вещества;
• спрейове, които не са одобрени от компетент-

ните органи на държавата, в която продуктът 
се продава. 

• професионални работи в обществени места, 
паркове, стадиони или горско стопанство. 

Използването на помпата за пръскане за работа, 
за която не е предназначена, може да навреди 
на околната среда, да причини отравяне, да при-
чини щети на хора, растения и животни.
По време на покупката, моля, проверете дали не 
ви липсват аксесоари. Ако това все пак се случи, 
моля, свържете се с продавача.

2.2. Лична безопасност
Химическа безопасност: 
Веществата от категорията на пестицидите 
никога не трябва да се изхвърлят в обществени 
канализационни системи или течащи води, да 
се пръскат върху земя без растителност или да 
се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. 
Пестицидите и всички неизползвани остатъци от 
пестициди трябва винаги да се събират в подхо-
дящ контейнер и впоследствие да се разтовар-
ват в оторизирани съоръжения за химически от-
падъци. Моля, свържете се с местните власти за 
информация относно най-близките съоръжения 
за обезвреждане на пестициди.

ОПАСНОСТ
Избягвайте напълно контакт с пестициди. 
НЕ изхвърляйте и не изхвърляйте пестици-
ди в обществени канали или водни потоци.
Събирайте пестициди и депа в оторизирани 
съоръжения за химически отпадъци.

ВНИМАНИЕ
НЕ е разрешено използването на помпата за 
пръскане на запалими киселини, разтвори-
тели или течности. 

ОПАСНОСТ
Ако започнете да се чувствате зле или умо-
рени по време на работа, трябва незабавно 
да спрете пръскането и, ако е необходимо, 
да потърсите медицинска помощ, ако със-
тоянието продължава.

Изплакнете резервоара на помпата на разтвора 
за пръскане с вода чрез изплакване при всяка 
смяна на спрея. Изпомпвайте вода през верига-
та за пръскане в края на работата или преди да 
смените пръскащия агент. Това ще предотврати 
риска от химични реакции между различните из-
ползвани спрейове. 

ВНИМАНИЕ
Внимателно прочетете и следвайте инструк-
циите на производителя на спрей агента 
относно изхвърлянето и събирането на 
замърсена вода или остатъци от вещества, 
за да осигурите пълна защита на околната 
среда. 
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ОПАСНОСТ
НИКОГА не пръскайте пестициди на закри-
то. Може да се пръска в оранжерии, ако 
позволяват подходяща вентилация.

Всеки неизползван пестицид, останал в пом-
пата, може да причини корозия или повреда 
на продукта. Особено внимание трябва да се 
обърне на редовното измиване и почистване на 
цялата верига на пръскане, включително дюзи, 
филтри, маркучи и уплътнения. 
Проверете маркировките върху контейнера за 
пръскане или информацията, предоставена 
от производителя на веществото, което ще се 
пръска, включително изискванията за използва-
не на лични предпазни средства.
Трябва да се спазват инструкциите на произ-
водителя на спрея, за да се намали рискът от 
отравяне, нараняване или излагане на канце-
рогени.

ОПАСНОСТ
При завършване на пръскането в оранже-
рии трябва да сигнализирате тази инфор-
мация на видно място и да не допускате 
достъп на други хора, докато не се прове-
три напълно. 

ВНИМАНИЕ
 Носете лични предпазни средства. 
Пръскането с пестициди изисква но-
сенето на аерозолна маска FFP3, ръ-
кавици и престилка за работилница. 
Защитете очите си със специални 
очила, включително при миене и 
почистване на помпата.

ОПАСНОСТ
Пръскането с инсектициди без използване 
на защитно оборудване може да причини 
сериозно увреждане на кожата или отра-
вяне.

Личната сигурност:
Не носете шалове, вратовръзки, колиета, би-
жута, които случайно могат да бъдат окачени в 
храсти или пукнатини.
Избягвайте неволно стартиране на помпата. 
Преди да презаредите батерията, преди да я 
повдигнете или транспортирате, уверете се, 

че помпата е изключена от главния ключ. Това 
може да доведе до опасни ситуации или дори 
злополуки.
Поддържайте работната си зона чиста и добре 
проветрена. Затрупаните или неправилно вен-
тилирани работни зони могат да доведат до 
злополуки.

ВНИМАНИЕ
Преди да използвате помпата, отстранете 
всички материали или други предмети от 
работната зона.

Преди да стартирате помпата, отстранете пред-
мети по пътя от работната зона. Небрежен 
предмет или отломки, оставени в работната 
зона, могат да доведат до нараняване от пада-
не или подхлъзване.

ОПАСНОСТ
Забранено е използването на помпа 
спрейта от деца или хора с двигателни 
увреждания, ограничени психиатрични, 
сензорни или умствени способности или 
хора, които не са запознати с инструкциите 
в това ръководство.

ОПАСНОСТ
Не оставяйте деца без надзор близо до 
помпата и не си играйте с нея.  
Не използвайте помпата за цели, различни 
от изброените в това ръководство.

Избягвайте да работите в неестествена по-
зиция на тялото, която натоварва прекомер-
но гръбнака ви. Заемете стабилна позиция и 
винаги поддържайте равновесие. Това ще ви 
позволи да контролирате по-добре помпата в 
неочаквани ситуации.
Ако помпата се изключи неочаквано, изключе-
те електрическия превключвател и проверете: 
заряда на акумулатора, степента на запълване 
на резервоара или състоянието на запушената 
дюза, използвана за пръскане. Не използвайте 
помпата, ако забележите неизправност в ключа 
за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ.
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ИНФОРМАЦИЯ
Незабавно сменете повредените или дефе-
ктни компоненти. 
Използвайте само оригинални резервни 
части за тази цел. Всеки неоторизиран 
ремонт с неподходящи части ще анулира 
вашата гаранция.

Не използвайте аксесоари или консума-
тиви, които не се препоръчват за този 
продукт. Използването на спрей, който 

не се препоръчва за домакински, занаятчийски 
или неодобрени потребители, може да доведе 
до сериозни злополуки. Използвайте само 
дюзи, подходящи за този тип помпи.
Преди всяка употреба проверявайте монти-
раната дюза за операцията, която искате да 
извършите. Уверете се, че копието, маркуча и 
дюзата са правилно поставени и не са запуше-
ни. Не използвайте помпата със спрейове, раз-
редени в мръсна вода или с чужди тела. Рис-
кувате много бързо да запушите филтрите на 
помпата. Ако спрей помпата или аксесоарът из-
тичат, не го използвайте, без да идентифицира-
те повреда и, ако е необходимо, се намесете, за 
да поправите или замените засегнатите части. 
След като използвате помпата, трябва да из-
празните напълно резервоара, както и маркуча 
и пръскачката. За да направите това, отворете 
капачката за пълнене с вода и поставете дюза-
та за пръскане, след това рестартирайте пом-
пата за няколко секунди, докато течността се 
източи от маркуча и разпръсквача. След това 
изпразнете напълно резервоара на помпата.

ВНИМАНИЕ
За да защитите здравето си, винаги използ-
вайте помпата на гърба си като раница, 
като използвате правилно регулирани 
поддържащи ремъци.

Редовно почиствайте филтрите за течности 
на помпата. Запушването им може да прегрее 
помпата.

ОПАСНОСТ
Течните частици от спрей не трябва да 
се вдишват и ако съдържат пестициди 
могат да бъдат изключително вредни за 
здравето. Необходими са адекватни мерки 
за защита.

ВНИМАНИЕ
Хората в близост трябва да спазват безо-
пасно разстояние от зоната за пръскане. 
Всички лица, влизащи в зоната за пръскане, 
трябва да носят лични предпазни средства.

Не използвайте и не пречи на спрей помпата, 
ако сте под влияние на наркотици, алкохол или 
лекарства. Момент на невнимание по време на 
работа може да доведе до сериозни наранява-
ния.

2.3. Остатъчни рискове
Дори ако използвате тази машина съгласно ин-
струкциите в това ръководство, някои остатъч-
ни опасности не могат да бъдат изключени. 
Могат да възникнат следните остатъчни риско-
ве:
• Белодробно заболяване поради вдишване на 

мъгла в резултат на пръскане, дори ако из-
ползваните вещества не са вредни;

• Влошаване на здравето, причинено от вре-
меви стрес на гръбначния стълб, ако оборуд-
ването се използва без почивка и мускулна 
релаксация. Влошаване на здравето, причи-
нено от времеви стрес на гръбначния стълб, 
ако оборудването се използва без почивка и 
мускулна релаксация. 

• Ако преди това сте имали болки в гърба, ши-
ята, раменете, ръцете, НЕ използвайте този 
продукт без предварително да се консултира-
те с Вашия лекар.

2.4.Инструкции за електрическа 
безопасност

Бъдете нащрек и внимавайте, когато презареж-
дате батерията си редовно. 
Електрическото свързване се осъществява 
само към заземен контакт на място далеч от 
влага и далеч от запалими материали. Винаги 
проверявайте дали захранващото напрежение 
съответства на написаното на помпата.

ОПАСНОСТ ОТ ТОК
Батерията се зарежда само при напълно 
празна дренажна помпа. Дръжте захран-
ващия кабел далеч от източници на вода 
или влага.
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ОПАСНОСТ ОТ ТОК
Проверявайте захранващия кабел на 
захранването по цялата му дължина, про-
верявайте щепсела преди и след всяка 
употреба и в случай на повреда се обадете 
на оторизиран електротехник.

Не носете помпата за маркуча и не дърпайте 
захранващия кабел, за да я изключите. Захран-
ващият кабел трябва да бъде разположен така, 
че да не бъде гладен, срязан или повреден..
Дръжте захранващия кабел на батерията далеч 
от източници на топлина. Не докосвайте щепсе-
ла с мокри ръце, има опасност от токов удар.
Изключете захранването от контакта, а не от 
захранващия кабел. Винаги свързвайте само 
към правилно заземен, проверен и заземен кон-
такт. 
Заземеният щепсел и щепселът на удължител-
ния кабел трябва да бъдат поставени в защите-
ни зони, за да се избегне контакт с вода.
Работното напрежение на захранването е 220 
-240V / 50 ... 60 Hz. Колебанията на напрежение-
то трябва да са между 0,9 ÷ 1,1 от номиналната 
стойност. 

ОПАСНОСТ ОТ ТОК
Ако захранващият кабел е повреден, той 
трябва незабавно да бъде сменен от сер-
визен център или от квалифициран или 
оторизиран персонал.

Наблюдавайте правилната работа на помпата за 
пръскане и ако забележите прекомерно нагрява-
не в областта на помпата под налягане, незабав-
но спрете да работите и проверете филтрите. 
Помпата или регулаторът под налягане могат да 
бъдат сменени само от оторизиран сервиз или 
от квалифициран и оторизиран персонал.
Спрете да зареждате батерията, когато забеле-
жите повтарящи се прекъсвания на захранване-
то или необичайно електрическо напрежение. 
Има опасност от повреда на батерията или по-
жар.

2.5. Специфични инструкции
Тази акумулаторна помпа за пръскане ще се из-
ползва само за гореспоменатите пръскащи ра-
боти. Подходящ е и за леки почистващи работи 
за отстраняване на замърсявания или пръскане 
на автомобилен восък.
Неспазването на тези инструкции може да дове-
де до риск от токов удар, пожар и/или сериозно 
нараняване:
• Тази помпа за пръскане не е подходяща за 

професионална работа на обществени места, 
паркове, стадиони или горско стопанство.  Из-
ползването за други цели може да доведе до 
опасни ситуации и телесни наранявания. 

• Не използвайте аксесоари, които не са специ-
ално предоставени и препоръчани от произво-
дителя за тази помпа. Самият факт, че може 
да бъде монтиран аксесоар, по никакъв начин 
не гарантира неговата безопасна употреба. 
Несъответстващ аксесоар може да счупи или 
да пръсне течността по неочакван начин. Ди-
аметърът на използваните дюзи трябва да 
съответства на техническите данни, предста-
вени в това ръководство. 

• Не използвайте повредени аксесоари или кон-
сумативи. Преди всяка употреба проверете 
дали корпусът на помпата за пръскане не е 
счупен, напукан или силно деформиран. 

• Не работете с батерия, вградена в помпата.
• Захранващата зона и превключвателят за 

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ не трябва да се 
пръскат с вода или да се поставят във вода.

• Никога не пушете в района, където работите.
• Следвайте точно инструкциите за поддръжка 

и почистване на спрей помпата.
• Не зареждайте батерията на помпата със 

захранване, което не е препоръчано от произ-
водителя. Зарядно устройство, подходящо за 
друг тип батерия, може да причини пожар.

• Не излагайте батерията на вода.
• Акумулаторната батерия съдържа опасни ве-

щества. Никога не работете върху корпуса на 
батерията или зарядното устройство.

• Зареждайте батерията на помпата само при 
околна температура между 10°C и 40°C.

• Правете почивки на редовни интервали.
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2.6. Инструкции за първа помощ
В случай на авария потърсете помощта на близ-
ки хора, за да спрете помпата незабавно или да 
изключите захранването, ако помпата е напълно 
заредена. След това отстранете всички постра-
дали хора от работната зона и се обадете на 
службите за спешна помощ. Изплакнете очите, 
лицето и кожата, които са влезли в контакт с хи-
мическия спрей, докато спасителният екип прис-
тигне обстойно. Свалете дрехите, които са били 
в контакт с вредни вещества.

ПЪРВА ПОМОЩ
Уверете се предварително, че в близост 
до мястото, където използвате помпа, има 
аптечка. След това попълнете всички из-
ползвани продукти за първа помощ.

Когато се обаждате на Вашия лекар чрез уни-
калния номер за спешни случаи 112, моля, пре-
доставете следната информация:
• Пълният адрес, на който е настъпило прои-

зшествието;
• Производствени данни: токов удар, механично 

нараняване или химическо отравяне;
• Брой на ранените;
• Състоянието на ранените и вида на нараня-

ванията.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
3.1. Описание на продукта DZ-P108

№ Описание № Описание

1 Корпус на спрей помпа 7 Помпа зарядно устройство за батерии

2 Поддържаща лента 8 Дръжка за маркуч  за пръскачка

3 Помпа под налягане 9 Разтегателна струя за пръскане

4 9AH батерия 10 Комплект дюзи за разпръскване

5 Долен капак 11 Превключвател за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗ-
КЛЮЧВАНЕ

6 Регулатор на налягането

03

DZ-P108

Фиг. 1

6

8

9

10
11

7

3

5

1

2

4

5L
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№ Описание № Описание

1 Корпус на спрей помпа 9 маркуч

2 Поддържаща лента 10 Помпа под налягане

3 Филтър за водни примеси 11 9AH батерия

4 Капак на филтъра 12 Долен капак

5 Комплект дюзи за разпръскване 13 Регулатор на налягането

6 Разтегателна струя за пръскане 14 Помпа зарядно устройство за батерии

7 Кука за копие 15 Индикатор за нивото на зареждане на 
батерията

8 Дръжка на спрей 16 Превключвател за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗ-
КЛЮЧВАНЕ

3.2. Описание на продукта DZ-P109

DZ-P109

Фиг.2

14 13

12

16

15

1

2

10

9

3

4

5

7

6

8

11

16L

15
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3.3. Описание на продукта DZ-P110

№ Описание № Описание

1 Корпус на спрей помпа 9 маркуч

2 Поддържаща лента 10 Помпа зарядно устройство за батерии

3 Комплект дюзи за разпръскване 11 Долен капак

4 Капак на филтъра 12 Регулатор на налягането

5 Филтър за водни примеси 13 9AH батерия

6 Разтегателна струя за пръскане 14 Помпа под налягане

7 Кука за копие 15 Превключвател за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗ-
КЛЮЧВАНЕ

8 Дръжка на спрей 16 Индикатор за нивото на зареждане на 
батерията

DZ-P110

5

4

3

13

15

16

14

12

11

2

1

9

7

8

6

10

16L

Фиг.3

16
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3.4. Технически спецификации
Акумулаторна спрей помпа DZ-P108, DZ-P109, 
DZ-P109 е ефективен и лесен за използване 
продукт за пръскане на вода или различни 
разредени с вода химикали, като: 
• пестициди (хербициди, фунгициди, инсекти-

циди, акарициди;
• течни торове за растения, цветя, храсти (би-

остимулатори, торове, калций, желязо, цинк, 
калий) градински консерванти и др. 

• чиста вода за лесно почистване на повърхно-
сти и прозорци;

• дъждовна вода за пръскане на растения в до-
макинствата;

• автомобилен восък или подобни вещества.
Акумулаторната спрей помпа DZ-P108, DZ-
P109, DZ-P109 има следните характеристики:
• Ергономичен дизайн за лесно боравене и до-

пълнителен комфорт;
• Ергономичен колан тип раница за удобно из-

ползване, с минимално усилие и без прето-
варване на гръбначния стълб. Презрамките се 
регулират и бързо се освобождават от местата 
за закопчаване;

• Контактната зона с гърба на потребителя се 
възползва от специална мека защита, с адап-
тирана форма и перфориран профил, който 
позволява много добра вентилация;

• Помпата за пръскане работи без усилие с по-
мощта на електрическа батерия;

• Помпата има лесен за използване и безопасен 
регулатор на налягането;

• Помпата предлага високо налягане, висок де-
бит, висок пулверизиращ ефект с високо по-
критие;

• Основните части на помпата са изработени от 
пластмаса и гума, което я прави лека и гаран-
тира антикорозионен ефект;

• LED индикаторът предоставя точна информа-
ция за състоянието на батерията: 

 ► зелената светлина показва нормална 
мощност; 

 ► червена светлина показва претоварване; 
 ► жълтата светлина показва ниска мощност.

• Възможност за бързо прекъсване на работата 
на помпата;

• Здрава конструкция, изработена от най-висо-
кокачествени материали, лека и издръжлива 
за удължен живот.

Съдържание на пакета:
• Акумулаторна пръскачка;
• Инструкции за употреба на ръководството
• Комплект от три пръскащи дюзи в зависимост 

от производствената конфигурация;
• Пълен комплект уплътнения;
• Зарядно устройство за батерии;
• Спрей за пръскане;
• Маркуч, Воден филтър;
• Транспортна кутия.
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Акумулаторната спрей помпа DZ-P108, DZ-P109, DZ-P110  има следните технически характерис-
тики:

Характеристика
Стойност

DZ-P108 DZ-P109 DZ-P110
Разтвор / остатъчен обем на контейнера 5l / < 50ml 16l / < 50ml 16l / < 50ml

Материал на резервоара Полиетилен
Дължина ланс/материално ланс 38 см/чаша      60 см / инокс      
Опционални дюзи в зависимост от производствената конфигурация:

конична дюза (мед) CF-10D x - -

дюза за фонтан с 4 отвора 
CF-186D - - -

двоен накрайник CF-198D - - -

CF-190D дюза за фонтан с 4 
отвора - x x

CF-61D двоен накрайник - x x

Накрайник за мъгла 5 дупки 
CF-70D - x x

Накрайник за мъгла 5 дупки 
CF-386D - - -

Винтова помпа за налягане GF-0642 / 12V DC / 3CP / 12kw / 6,9bar / 0,5kg

Работно налягане 2,0MPA 2,7MPA
Течен поток от пръскане 1,0L 4,0L
Материал на маркуча каучук
Дължина на маркуча 110cm 125cm
Мощност на батерията (Ah) 2Ah 9Ah
Напрежение на батерията (V) 12V
Напрежение на зареждане на 
батерията (V) 220V

Оценете твърдите вещества при 
пълно натоварване 20-25 30-50

Време за непрекъснато използ-
ване при зареждан 2,5h 5,5h

Шумово налягане dB (A) 50 dB 80 dB

Клас на електрическа защита  Двойна изолация II
Габаритни размери (д / ш / в) 60,5 x 56 x 42,5 67,5 x 41 x 48,5 63 x 40 x 55,5

Нето/бруто тегло 6,2 кг (3 бр. / НИСКА) 6,2 кг (3 бр. / НИСКА) 6,2 кг (3 бр. / 
НИСКА)
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ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
4.1. Пускане в експлоатация 
Преди да работите с акумулаторната помпа за 
пръскане DZ-P108, DZ-P109, DZ-P109 или ко-
гато монтирате/подменяте аксесоари, уверете 
се, че тя е изключена от ключа ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ.
Първоначално сглобяване:
• Превключете ключа в изключено ПОЛОЖЕ-

НИЕ;
• Поставете спрей помпата върху суха, равна 

повърхност. Ако помпата е била използвана 
преди, проверете дали резервоарът е празен 
и чист;

• Разпечатайте и подгответе комплекта уплът-
нения за монтаж;

• Завийте копието към дръжката с пулверизато-
ра на ръка. Не забравяйте да поставите необ-
ходимото уплътнение;

04

Фиг.5

Фиг.7

• Завийте копието към дръжката с пулверизато-
ра на ръка. Не забравяйте да поставите необ-
ходимото уплътнение;

Фигура 4

• Завийте футона (DZ-P109, DZ-P110) към до-
лната част на дръжката на копието, съответно 
редукцията в тялото на помпата за пръскане. 
Не забравяйте да поставите необходимите об-
лицовки за всяка зона; 

Фиг,6

• Свалете горния капак, като завъртите, след 
което поставете филтъра за мръсотия отгоре. 
Има и предварително инсталиран вътрешен 
филтър, който предпазва помпата под наляга-
не от замърсяване;

• Затегнете отново капака на филтъра;
• Плъзнете вертикално вилицата за захващане 

на копие (DZ-P109, DZ-P110);
• След като свалите гумения капак, свържете 

зарядното устройство към помпата и след 
това го включете в 230V електрически контакт. 

Фиг.8

DZ-P109/DZ-P110

• Проверете дали светодиодният индикатор за 
зареждане свети в зелено положение (DZ-
P109, DZ-P110) - помпата за пръскане вече 
работи;
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• Изсипете малко количество вода в резервоара 
и завъртете превключвателя във включено 
ПОЛОЖЕНИЕ; 

• Направете тест за пръскане, за да проверите 
херметичността на стойката, след което из-
празнете резервоара за вода.

Монтаж/смяна на дюза (фиг.5):
• Превключете ключа в изключено ПОЛОЖЕ-

НИЕ;
• Поставете спрей помпата върху суха, равна 

повърхност. Ако помпата е била използвана 
преди, проверете дали резервоарът е празен 
и чист;

• Отстранете старата дюза за пръскане на ръка. 
Не забравяйте да запазите и необходимото 
уплътнение;

• Изберете типа дюза за пръскане, която най-
добре отговаря на вида на необходимата ра-
бота;

• Завийте копието към дръжката с пулверизато-
ра на ръка. Не забравяйте да поставите необ-
ходимото уплътнение;

• Заредете резервоара с малко вода, завъртете 
превключвателя в позиция ВКЛЮЧЕНО и на-
правете тест за пръскане, преди да започнете 
действителната работа.

За оптимална ефективност на пръскане е много 
важно коя дюза за пръскане използвате - напри-
мер дюза за пръскане на цветя с разпръскване 
на мъгла няма да бъде ефективна при пръскане 
на плодно дърво, а по-скоро заострена дюза, 
която прави пръскане.по-дълго насочено пръс-
кане. Периодично проверявайте отворите на 
дюзата за пръскане и проверете дали имат ка-
менни отлагания и са частично запушени.
Стартиране/спиране на помпата за пръскане 
(фиг.7):
Подготовка на помпата:
Визуално проверете помпата за деформа-
ция, пукнатини или пукнатини.
Проверете връзките между маркуча, корпуса 
на помпата и разпръскващата тръба.
Проверете презрамките на гърба.
Проверете спрей помпата за течове. За да на-
правите това, включете празната помпа, докато 
почувствате, че резервоарът се втвърдява. Про-
верете дали след 30 минути тялото на помпата 
все още е под налягане.

Преди да стартирате помпата за пръскане, тя 
трябва да има пълен резервоар или поне до 
първото градуиране. 
Проверете дали индикаторът за зареждане на 
батерията е в зелена позиция и заредете бате-
рията, ако е необходимо.
Не оставяйте/забравяйте за дълго време пом-
пата за пръскане, стартирана без течност в 
резервоара и със затворен лост за пръскане. 
Да започна:
Поставете спрей помпата на гърба й и регули-
райте презрамките за удобна работна позиция, 
без да натоварвате прекомерно гръбнака.
Превключете превключвателя във ВКЛЮЧЕНО 
положение с лявата си ръка. 
С дясната си ръка издърпайте копието от вили-
цата и насочете дюзата за пръскане към работ-
ната зона.
Натиснете дръжката на клапана, за да старти-
рате помпата под налягане и започнете да пръс-
кате. 
За непрекъснато пръскане или за блокиране на 
пръскането, натиснете ръкохватката на копи-
ето напред/назад, за да заключите/отключите 
клапана за пръскане до позиция ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ 
Ако е необходимо, завъртете регулатора на на-
лягането с лявата си ръка, за да получите опти-
мални резултати от пръскането.
Да спра:
Отключете непрекъснатото пръскане и натисне-
те дръжката на копието напред и след това осво-
бодете дръжката. След като пръскането спре, 
превключете ключа в изключено ПОЛОЖЕНИЕ, 
след това развийте ремъците и поставете пом-
пата за пръскане върху равна, суха повърхност.

Регулиране на работното налягане:
• За да регулирате налягането на помпата, 

трябва да завъртите ротора на регулатора на 
налягането. Размерът на пръскането може да 
варира и силата на пръскане може да се уве-
личи в зависимост от използваните дюзи. За 
да направите това, завъртете регулиращия ро-
тор по посока на часовниковата стрелка, за да 
увеличите налягането и да намалите зърното 
на пръскане. Завъртете обратно на часовни-
ковата стрелка, за да намалите налягането и 
да увеличите размера на частиците на пръс-
кането.
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• Регулаторът на налягането е оборудван със 
защитно устройство, което позволява автома-
тично освобождаване на налягането, когато 
превключвателят е в затворено положение 
или дюзите са заключени.

4.2. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 
За ефективно използване на помпата за пръс-
кане се препоръчва да спазвате следния режим 
на работа:
• Проверете с вакуум правилната работа на 

помпата за пръскане преди да напълните ре-
зервоара и да започнете действителната опе-
рация на пръскане;

• Определете вида на дюзата за пръскане, коя-
то съответства на операцията, която предстои 
да извършите;

• Монтирайте дюзата за пръскане, както е посо-
чено по-горе;

• Определете вида на спрей агента, който съот-
ветства на желаната обработка със спрей;

• Определете ширината и дължината на зоната 
на пръскане, която ще бъде покрита. 

• Проверете дали няма растителни остатъци 
или предмети по въображаемия път за пръс-
кане, на които може да се натъкнете или уда-
рите;;

• Операциите по пръскане и други обработки с 
пръскане се извършват при слънчево време и 
при ниска влажност;

• Напълнете резервоара с вода и напръскайте 
в дозите, посочени от производителя. Препо-
ръчително е сместа за разреждане на пръска-
не да се приготви отделно в кофа и след това 
да се прехвърли в резервоара на помпата за 
пръскане;

• НЕ пълнете резервоара на помпата за 
пръскане с вода, като го потопите във во-
ден басейн - рискувате токов удар или повре-
да на помпата;

• Поставете помпата на гърба и следвайте про-
цедурата за стартиране, представена по-горе;

• Започнете да пръскате с една ръка. Използ-
вайте регулатора на налягането, за да опти-
мизирате характеристиките на пръскането 
според избраната дюза.

• Бавно и стабилно движете пръскащата гла-
ва по успоредни въображаеми линии отгоре 
надолу, за да покриете възможно най-добре 
повърхността на пръскането, без прекомерно 

Фиг.9

Фиг.10

или недостатъчно отлагане в определени об-
ласти.

• Постоянно напред по предварително опреде-
ления маршрут, като се вземе предвид посо-
ката на вятъра. Пръскането се извършва от 
горе надолу.

• Минете през цялата повърхност с постоянна 
скорост, но намалена в зависимост от наличи-
ето или отсъствието на вятър.

• Никога не насочвайте струята към хора или 
животни. Ако хора или животни бъдат слу-
чайно ударени от струя, трябва да се спазват 
инструкциите за почистване, дадени от произ-
водителя на спрей.

• Накрая изключете помпата и напълнете резер-
воара, ако е необходимо. Ако светодиодният 
индикатор е в жълта позиция, трябва да пре-
заредите батерията, както е показано по-горе.
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• Ако забележите намаляване на мощността на 
пръскане, това може да означава запушена 
дюза или намаляване на заряда на батерията. 
Дюзата трябва да се смени или, ако е необхо-
димо, батерията да се зареди.

• Винаги работете с гръб към вятъра, за да из-
бегнете риска от химическо отравяне чрез слу-
чайно пръскане на оператора.

• След пръскане изключете помпата и изпраз-
нете резервоара, както е указано по-горе. Не 
оставяйте и не съхранявайте помпата, без да 
превключите ключа в изключено ПОЛОЖЕ-
НИЕ.

Фиг.11
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ПОДДРЪЖКА И ИЗХВЪРЛЯНЕ
5.1.  Поддръжка
Постоянната проверка и внимателната под-
дръжка ще поддържат безпроблемната работа 
на машината и ще елиминират всички възможни 
проблеми.

ВНИМАНИЕ
Преди всякаква поддръжка:
1. Спрете помпата за пръскане;
2. Изпразнете резервоара и цялата система 

за пръскане;
3. Изключете захранващия кабел.

• Подменяйте повредените части само с ориги-
нални резервни части, тъй като части, които 
не са тествани и одобрени от производителя 
на оборудването, могат да причинят непред-
видени повреди.

• Работите по ремонт и поддръжка, различни от 
описаните в този раздел, трябва да се извърш-
ват само от квалифицирани специалисти.

• Ако помпата не стартира, проверете захранва-
нето за течове.

• След приблизително 100 часа употреба, ако 
забележите ниска ефективност на помпата за 
пръскане, се препоръчва да поискате провер-
ка в оторизиран сервизен център.

На всеки 50 часа работа:
• Проверете дали всички части са здраво закре-

пени и дали връзките са стегнати.
• Проверете корпуса на помпата за видими при-

щипвания, деформации или пукнатини. В този 
случай помпата трябва да бъде отнесена в 
оторизиран сервиз за оценка.

• Отстранете всички каменни отлагания или 
чужди тела, които могат да се натрупат във 
филтъра на помпата

• Батерията може да бъде сменена само от ото-
ризиран сервизен център.

5.2. Почистване
• Периодично продухвайте всички отвори, про-

ходи, като използвате сух сгъстен въздух или 
мека четка. Всички пластмасови компоненти 
трябва да се почистват с мека, влажна кър-
па. НИКОГА не използвайте разтворители за 
почистване на пластмасови компоненти. Те 
могат да разтварят или по друг начин да по-
вредят материала.

05
5.3. Съхранение
Не съхранявайте незащитена помпа на открито 
или във влажна среда. Съхранявайте на хладно 
и сухо място.
Съхранявайте го така, че да не може да бъде 
стартиран от неупълномощени лица.
Не оставяйте продукта да престои на слънце 
или при температура под -10°C, освен ако не се 
използва за по-дълъг период от време.. 
Съхранявайте помпа на място, недостъпно за 
деца, в стабилно и безопасно положение.
Не съхранявайте продукта опакован във фолио 
или в найлонов плик, за да предотвратите нат-
рупване на влага.

5.4. Гаранция/Премахване на про-
дукта

Ако има проблем с качеството от датата на за-
купуванев в срок до  2 години, производителят 
ще предостави безплатни услуги за ремонт или 
подмяна.
Щети, причинени от оператора поради непра-
вилна употреба или природни бедствия, няма да 
бъдат покрити от гаранционния период и разхо-
дите за ремонт ще бъдат таксувани.
Запазете гаранционния сертификат. Не е разре-
шено прехвърлянето. Той е валиден само ако е 
издаден от оторизирани дистрибутори или аген-
ти, одобрени от производителя.
Не изхвърляйте електрическите уреди с битови 
отпадъци! В съответствие с Европейска Дирек-
тива 2012/19 / ЕО (консолидиран текст на от-
носно отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване и прилагането му в съответствие с 
националното законодателство, излезлите от 
употреба електрически уреди трябва да се съ-
бират отделно и да се връщат в екологично чист 
съоръжение за рециклиране.

20
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Символът за зачеркнат кош на уреда показва, че 
продуктът трябва да се третира отделно от би-
товите отпадъци в края на полезния му живот и 
да се изпрати в отделен събирателен център за 
електрическо и електронно оборудване или да 
бъде върнат на търговеца на дребно в момента 
на покупката. ново еквивалентно оборудване.
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Отговорност на потребителя е да гарантира, че 
машината ще бъде изхвърлена в края на нейния 
живот в съответните съоръжения за събиране, 
като знае наказанията, предвидени от приложи-
мото законодателство за отпадъците.
Селективното събиране на всеки екологично 
чист материал за рециклиране, третиране и 
изхвърляне помага да се избегнат възможни 
неблагоприятни въздействия върху околната 
среда и здравето и насърчава възстановяването 
на материалите, от които е съставен продуктът.
За по-подробна информация относно наличните 
системи за събиране, моля, свържете се с мест-
ната служба за изхвърляне на отпадъци или с 
магазина, където е направена покупката ви.
Производителите и вносителите са отговорни 
за рециклирането, третирането и изхвърлянето 
на екологично чисти продукти, пряко или чрез 
участие в система за колективно събиране и ре-
циклиране.
Опаковката на продукта е 100% рециклируема.
Използваното електрическо оборудване и него-
вите аксесоари съдържат значително количе-
ство суровини и пластмаси, които от своя страна 
могат да бъдат рециклирани
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ПРОБЛЕМИ  И СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ
Трябва незабавно да спрете да използвате продукта и да се свържете с вашия дилър, ако 
проблемите с работата не могат да бъдат разрешени с помощта на средствата по-долу.

Малките дефекти често са достатъчни, за да повлияят на правилната работа на помпата. В повече-
то случаи ще можете лесно да коригирате тези дефекти. Моля, вижте следната таблица:

Проблем Възможна причина Начини за поправяне

При включен прев-
ключвател, завър-
тане на ротора на 
регулатора на на-
лягането LED ин-
дикаторът не свети

Изтощен акумулатор Презаредете батерията

изгорял предпазител 
изгорял Сменете предпазителя. 

Дефектен превключвател Сменете превключвателния блок

Повредени електрически 
кабели

Свалете долния капак и проверете/свърже-
те отново електрическите кабели

Включената помпа 
не работи, въпре-
ки че светодиодът 
показва зелена по-
зиция

Несвързани електрически 
кабели

Свалете долния капак и проверете/свърже-
те отново електрическите кабели

Повредена помпа за 
налягане Сменете помпата под налягане

Прекомерен шум 
по време на рабо-
та на помпата

Фиксиращите болтове на 
помпата за налягане са 
разхлабени

Свалете долния капак и затегнете задържа-
щите болтове на помпата за налягане

Наблюдават се 
леки течове в до-
лната част на пом-
пата за пръскане

Смукателната тръба или 
изпускателната тръба не са 
добре уплътнени

Свалете долния капак и затегнете тръбните 
скоби

Неефективна пом-
па за пръскане

Филтърът вътре в резерво-
ара е запушен

Почистете филтрите от замърсявания, чуж-
ди тела или отложен камък

Използваната дюза е 
запушена

Почистете дюзите от замърсявания, чужди 
тела или отложен камък

Вътрешните фуги не са 
добре уплътнени

Затегнете / проверете връзката на всяка 
система за пръскане

Помпата под налягане е 
повредена Сменете помпата под налягане

Червеният све-
тодиод светва по 
време на фазата 
на зареждане на 
батерията

Твърде високо напрежение 
на захранването

Използвайте електрически контакт, който 
отговаря на разрешените граници.

06
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 SC GOLDEN FISH SRL, със седалище в Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North Ștefăneștii de 
Jos, Judetul Ilfov,Румъния, вписан в Търговски регистър Илфов с номер J23 / 2652/2016 г., уникален иденти-
фикационен код RO 22908031, чрез законен представител Pastrav Gabriel Constantin като администратор, 
декларираме на наша отговорност, като знаем разпоредбите на чл. 292 от Наказателния кодекс за неверни 
твърдения, фактът, че продуктътl “акумулаторна спрей помпа, модел DZ-P108, DZ-P108, DZ-P109“ об-
хванат от настоящата Декларация за съответствие, не застрашава живота, здравето и безопасността при 
работа, не влияе неблагоприятно на околната среда и отговаря на Директива 2006/42/ЕО относно техни-
ческото оборудване, Директива 2002/44/ЕО относно минималните изисквания за безопасност и здравето, 
свързани с излагане на работниците на вибрации, Директива 2000/14 / ЕО относно шума, излъчван от 
оборудване на открито и Директива 2014/30 / ЕС относно електромагнитната съвместимост. 
Декларирани съответствия: EC 60034, ISO 12100: 2010, ISO 3744: 2010, EN 60745-1: 2009+ A11:2010, EN 
61000-6-1, EN 61000-6-3.
Подписано за и от името на: .........................................................................................S.C. GOLDEN FISH SRL
Адрес, където се създава и съхранява техническото досие:                                 

Име и фамилия на упълномощеното лице:                                                                        
юни  2022 г

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

1. Име на производителя .............................................Произведено в КНР. за GOLDEN FISH SRL, Румъния
2. Адрес на производителя .......................................................... Linia de Centura 5 CTPark Bucharest North,
                                                                                                                    Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175
3. Име на продукта ........................................................................................................Спрей помпа с батерия
4. Идентификационен номер на продукта / модел на производителя: ..............DZ-P108,DZ-P108,DZ-P108 / 

CF-GX-5,CF-EN-16A,CF-EK-16 
Съответни стандарти за хармонизация или препратки към спецификации, спрямо които е декларирано 
съответствие:
5. Решение на правителството бр. 1029 от 3 септември 2008 г. относно условията за пускане на пазара 

(Директива 2006/42 / ЕО).
6. Правителствена наредба № 20 от 18 август 2010 г. (актуализиран) за установяване на мерки за еднакво 

прилагане на законодателството на Европейския съюз за хармонизиране на условията за пускане на 
пазара на продукти;

7. EC 60034 относно стандартите за ротационни електрически машини;
8. ISO 12100: 2010 г. относно безопасността на машините - Общи принципи за проектиране - Оценка на 

риска и намаляване на риска;
9. ISO 3744: 2010 г. относно определянето на нивата на звукова мощност и нивата на звукова енергия;
10. EN 60745-1: 2009+ A11: 2010; EN 62841-2-3: 2011 + A2: 2013 + A11: 2014- Задвижвани електрически 

ръчни инструменти, транспортируеми инструменти и оборудване за тревни площи и градина. Безопас-
ност. Общи изисквания

11. EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 - Електромагнитна съвместимост. Лимити за текущи емисии.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ07

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

Уникален идентификационен код RO22908031
№ в Търговския регистър: J23/2652/2016

Телефон: 0374 496 580
www.micul-fermier.ro
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ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

ГАРАНЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ - 2 години / ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ - 2 години
Средната продължителност на употреба на продукта е 5 години
SC GOLDEN FISH SRL, предоставя на купувача търговска гаранция при условията на този гаран-
ционен сертификат. Гаранцията, предоставена от този сертификат, не ограничава или премахва 
правата на потребителя.
Продължителността на търговската гаранция, предоставена с този сертификат, е:
• 24 месеца - за индивидуални купувачи;
• 12 месеца - за юридически лица купувачи.
Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. 
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИЯТА:
• Продуктът е използван в съответствие с инструкциите в ръководството за употреба.
• Продуктът е придружен от фактура или фискален бон и оригиналния гаранционен сертификат, по 

време на срока на валидност (24/12 месеца), попълнен изцяло, подписан и подпечатан.
• Гаранцията се предоставя само ако продуктът е цял, разглобен и транспортиран в съответната 

опаковка.
• Гаранцията се предоставя само за производствени дефекти, дефекти в материала или изработ-

ката и не се отнася до аксесоари, консумативи или подвъзли, подложени на износване.
НЕ СЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ В СЛУЧАЙ НА:
• Повреди и/или повреди на продукта поради частично или пълно неспазване на инструкциите.
• Промяна на първоначалното състояние на продукта с цел по-добро представяне.
• Дефекти, дължащи се на износване или прекомерно напрежение, се изключват от гаранцията.
• Продукти, разпечатани или ремонтирани от неупълномощени лица.
• Продукти, които са били използвани за цели, различни от посочените в това ръководство.
ГАРАНЦИОННИ ИНТЕРВЕНЦИИ:

№ Дата на 
влизане № фактура Описание на ремонта Подпис Удължаване на 

гаранцията

1

2

3

4

Подпис на продавача (подпис и печат)

Име на продукта ........................................................... Модел / Серия ................................................................
№ фактура ................................................................... Дата на покупка ..............................................................
Продавач ...................................................................... Магазин  ..........................................................................
Адрес на магазина ......................................................  
Име на купувача ..........................................................
Адрес на купувача  ......................................................

 Подпис на купувача  .......................................................
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