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Lanternă fără fir, cu LED 
MANUAL DE INSTRUCȚUNI 

 
În cazul unor evenimente neobișnuite care au loc în timpul utilizării produsului, 
de ex în cazul în care există un miros de ars sau iese fum din aparat, opriți 
imediat aparatul, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și nu folosiți 
aparatul până când nu s-au primit rezultatele unei inspecții efectuate de către 
angajații din centrul de service profesional. Pentru a reîncărca bateria, care 
este integrată în dispozitiv, așezați aparatul într-un loc bine ventilat și la o 
distanță suficient de mare de materiale ușor inflamabile. Nici producătorul, nici 
vânzătorul dispozitivului nu  își asumă responsabilitatea sub nicio formă 
pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin faptul că nu se 
aderă la instrucțiunile de instalare, configurare, utilizare, service sau curățarea 
acestui dispozitiv așa cum s-a descris în aceste instrucțiuni de utilizare. 
Protejați aparatul de lovituri, aveâi grijă să nu cadă, să nu fie lovit, scuturat și 
protejaâi-l de asemenea împotriva vibrațiilor, umidității și a prafului. Nu utilizați 
și nu lăsați aparatul în apropierea unui foc deschis. 
Nu priviți  direct în lampă atunci când aparatul este pornit, deoarece aceasta 
poate provoca leziuni oculare. Nu este potrivit pentru copii cu vârsta mai mică 
de 5 ani. 
 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE 

• Ștecherul este utilizat ca dispozitiv de deconectare, care trebuie, din 
acest motiv să rămână ușor accesibil. 

• Nu expuneți aparatul la stropi de apă sau apă pulverizată și nu așezați 
obiecte umplute cu un lichid (de exemplu, vaze) pe dispozitiv. 

• Conectorul aparatului este utilizat ca un dispozitiv de deconectare, care 
trebuie, din acest motiv să rămână ușor accesibil. 

• Nu uitați să deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la priza de 
alimentare înainte de a deconecta cablul de alimentare de pe partea 
din spate a dispozitivului. 

• Niio flacără deschisă nu trebuie să fie plasată pe dispozitiv, de 
exemplu lumânare aprinsă.  

• Acordați o atenție deosebită bateriilor utilizate din perspectiva protejării 
mediului înconjurător. 

 
 
Procesul de încărcare corectă 
Încărcați numai bateria utilizând sursa de alimentare inițială. Încărcarea 
durează 4 - 5 ore. Acumulatorul poate fi încărcat  la orice nivel de putere, nu 
există niciun efect de memorie. În cazul în care lanterna nu a fost utilizată 
pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să reîncărcați bateria 
înainte de a o folosi din nou. Acumulatorul se descarcă și este necesar să îl 
încărcați cel puțin o dată la fiecare 4 luni - acest lucru va preveni distrugerea 
posibilă a bateriei. După reîncărcare, deconectați sursa de alimentare de la 
lanternă și de la rețeaua electrică. 
 



DATE TEHNICE 
Tensiunea nominală: 18 V D.C.  
Putere: 3 W  
Luminozitate: 300 LM  
Timpul de iluminare: 6 H 
 
Manualul de instrucțiuni - numai versiunea de limbă. 
Modificările aduse textului și parametrilor tehnici sunt rezervate. 
 
Textul, designul și specificațiile tehnice se pot modifica fără notificare 
prealabilă și ne rezervăm dreptul de a face aceste modificări. 
 
 
 
 
INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A 
AMBALAJULUI ECHIPAMENTULUI 
 
Scoateţi din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deşeurilor din 
localitatea dvs. 
 
SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI 
ELECTRONICE 

 
Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale 
semnifică faptul că produsele electrice sau electronice uzate nu 
trebuie aruncate împreună cu gunoiul casnic menajer. Pentru 
scoaterea adecvată din uz sau reciclare, predaţi aceste produse 
unor centre specalizate de colectare. Sau, în mod alternativ, în 
anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, 

puteţi returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când achiziţionaţi un 
produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la 
protejarea resurselor naturale şi împiedică efectele negative asupra mediului 
cauzate de aruncarea necorespunzătoare a deşeurilor. Cereţi autorităţilor 
locale sau centrelor de colectare a deşeurilor informaţii suplimentare. În 
conformitate cu reglementările naţionale, scoaterea din uz incorectă a acestor 
tipuri de deşeuri poate fi sancţionată. 
 
Pentru companiile din statele Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz apratele electrice sau electronice, cereţi 
distribuitorului sau furnizorului dvs. informaţiile necesare.  
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.  
Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să scoateţi din uz 
acest produs, cereţi informaţiile necesare despre metoda corectă autorităţilor 
dvs. locale sau distribuitorului. 
 
 



Acest produs îndeplineşte toate cerinţele de bază ale directivelor UE 
care i se aplică. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări. 
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