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Lanterna Black&Decker BDLB14/ BDLB28 

 
Lanterna Black&Decker BDLB14/ BDLB28 a fost fabricata 
pentru a furniza iluminare la aplicatii casnice si pentru 
utilizarea in vacante si drumetii.  Aceast produs este 
destinat uzului casnic. 

 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 

 
Atentie! Cand utilizam aparate care 
functioneaza cu bateri trebuie sa respectam 
urmatoarele precautii de siguranta pentru a 
reduce riscul de incendii, scurgerea bateriilor, 

raniri personale si daune materiale. 
• Cititi acest material cu atentie inainte de utilizarea 

aparatului. 
• Utilizarea corecta este descrisa in acet manual. 

Utilizarea 
• oricarui accesoriu sau atasament sau operatii cu acest 

aparat altele decat cele recomandate in acest manual 
de instructiuni poate sa prezinte riscul de daune 
materiale. 

• Pastrati manualul pentru viitoare referinte. 
 
Utilizarea aparatului 
 
• Aparatul nu este construit pentru a fi folosit de catre 

persoane infirme sau minore fara supraveghere. 
• Aparatul nu se va folosi ca pe o jucarie. 
• Intotdeauna protejati aparatul de apa sau umiditate 

excesiva. 
• Nu introduceti aparatul sub apa. 
• Nu demontati aparatul. In interior nu sunt piese care 

se pot repara de catre utilizator. 
• Nu folositi aparatul in zone cu atmosfera exploziva, 

cum ar fi lichide inflamabile, gaze sau praf. 
• Pentru a reduce riscul deteriorarii cablului nu trageti de 

cablu pentru deconectare 
 
Siguranta altor persoane 
 
• Nu permiteti copiilor sau oricarei alte personae 

nefamiliarizate cu aceste instructiuni sa foloseasca 
aparatul. 

 
Dupa utilizare 
 
• Cand nu este folosit aparatul trebuie sa fie depozitat 

intr-un loc uscat. Copiii nu trebuie sa aiba acces la 
acest aparat. 

• Cand aparatul este depozitat sau transportat in 
autovehicul trebuie amplasat intr-o zona inchisa sau 
legat pentru a preveni miscarea din deplasare.  

• Aparatul trebuie protejat de lumina directa a soarelui, 
caldura si umezeala. 

 
 
Inspectie si reparatii  
 

• Inainte de utilizare, verificati aparatul de defecte sau 
parti 

• componente cu defecte. Verificati de eventuale 
crapaturi sau alte conditii care ar putea sa afecteze 
functionarea acestuia.  

• Nu folositi aparatul daca sesizati defecte sau parti 
deteriorate.  

• Inmanati aparatul unei personae autorizate pentru a 
efectua 

• reparatiile. 
• Niciodata sa nu incercati sa inlocuiti sau sa schimbati 

oricare din componente altele decat cele specificate in 
manual. 

 

Siguranta electrica 
 
Atentie! Pentru a reduce riscul de ranire, utilizatorul trebuie 
sa citeasca manualul de instructiuni 
Atentie! Nu atingeti lentila aparatului; acesta poate sa 
devina foarte fierbinte in timpul utilizarii, si va ramane astfel 
cateva minute dupa ce a fost oprita. 
• Lasati aparatul sa se raceasca bine inainte de a-l 

depozita sau incarca 
• Pastrati la distanta materialele combustibile de lentila 

aparatului  
• Nu amplasati niciodata lanterna cu fata in jos pe orice 

suprafata cand este pornita sau se raceste  
• Nu lasati lanterna nesupravegheata. Copiii si 

animalele nu trebuie sa aiba acces la aceasta 
• Verificati lentilele daca sunt sparte daca ati scapat 

accidental lanterna jos. Nu folositi aparatul doar daca 
acesta are lentila intreaga. 

• Lentilele sunt confectionate din sticla acestea pot sa 
se sparga sau sa se crape daca sunt supuse unui 
impact. 

• Nu va uitati direct in raza lanternei sau nu indreptati 
aceasta raza spre ochii altor persoane 

• Nu scufundati lanterna in apa. 
 

Descriere 
 
1. Carlig 
2. Bara cu LED-uri 
3. Buton Pornire / Oprire (BDLB14) 
4. Compartiment bateri 
5. Buton Pornire / Oprire (BDLB28) 
 
 
Asamblare 
 
Instalarea bateriilor (fig. A) 
 
Atentie! Utilizati doar baterii de dimensiunea AA. Utilizati 
doar baterii alkaline. Intoarceti lanterna cu postamentul in 
sus pentru a avea acces la capacul compartimentului 
bateriilor (4). 
 
 
 
 
Utilizare 
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Utilizarea carligului (fig. B si C) 
 
Carligul (1) poate sa fie folosit pentru a 

depozita sau suspenda lanterna. Carligul se roteste astfel 
incat bara cu LED-uri (2) se poate orienta catre orice 
directie. Asigurati-va ca agatati carligul in siguranta. 
 
Operarea lanternei 360 (BDLB28) (fig. B) 
 
Apasati butonul de Pornire / Oprire (3) odata pentru lumina 
focusata (raza focusata). Apasati din nou Pornire / Oprire (3) 
pentru illuminarea zonei. Daca apasati butonul Pornire / 
Oprire (3) din nou lanterna se va opri. 
 
Operarea mini lanternei (BDLB14) (fig. C) 
 
Apasati butonul pornire/ oprire (5) odata pentru a aprinde 6 
LED-uri. Apasati din nou butonul pornire/ oprire (5) pentru a 
aprinde toate LED-urile. Daca apasati butonul pornire/ oprire 
(5) din nou lanterna se va opri. 
 

Reparatii 
 
Reparatiile  trebuie efectuate doar de pesoane autorizate, 
utilizand piese de schimb originale. 
• Altfel se pot produce accidente. 
• Alte instructiuni de siguranta. 
• Inainte de fiecare utilizare controlati cablul prelungitor 

si schimbati-l daca este necesar. 
• Protejati cablul electric de caldura, de contactul cu ulei 

si margini ascutite. 

 

Intretinere  
 

Masina Black&Decker a fost fabricata pentru a functiona 
mult timp cu o intretinere minima. O functionare continua 
satisfacatoare depinde de o curatare regulata si o intretinere 
speciala. Inainte de a efectua orice operatie de intretinere 
opriti masina si debrasati-o. Nu folositi masina in cazul in 
care cablul este deteriorat. 

Etichete pe produs 
 
Cititi manualul de instructiuni 
 
Utilizati casti de protectie si ochelari 
de protectie 

 

Utilizati manusi de protectie 

Deconectati imediat de la retea daca acesta 

este deteriorat sau rupt 

 

Nu expuneti in ploaie sau zone umede 

 

 

PROTECTIA MEDIULUI 

Colectare separata. Acest produs nu trebuie 

aruncat impreuna cu gunoiul menajer. 

Black&Decker colecteaza in vederea reciclarii 

toate produsele deteriorate. Acest serviciu este 

gratuit. Pentru a profita de acest serviciu returnati aparatul la un 

service autorizat. 

Garantii:  
Black&Decker este fidel calitatii produselor sale si ofera 
garantii competitive. Daca la un produs Black&Decker apar 
vicii de material sau manopera, in 24 de luni de la data 
cumpararii, Black&Decker garanteaza schimbarea partilor 
defecte, repara produsele sau le inlocuieste, in conformitate  
cu cele  mentionate in certificatul  de garantie, in afara 
situatiilor cand: 

• Produsul a fost folosit pentru uz profesional 
• Produsul nu a fost ingrijit 
• Produsul a fost supus actiunii substantelor 

daunatoare, obiectelor straine sau accidentelor 
• Reparatiile au fost facute de catre persoane 

straine altele decat cele autorizate sau de 
personalul de la service Black&Decker.  

 

Garantia nu acopera: componente care se uzeaza in mod 
normal (cablu, perii, rulmenti, piulta, disc, flanse disc etc); 
accesorii: cleme, geanta. Pentru a beneficia de garantie, 
aveti nevoie de o dovada scrisa din partea vanzatorului sau 
a unui agent autorizat. Verificati ca seria si numarul masinii 
sa fie scrise de vanzator in certificatul de garantie. Puteti 
verifica locatia cea mai apropriata a unui agent autorizat 
pentru reparatii, contactand biroul local Black&Decker la 
adresa indicata in certificatul de garantie. De asemenea, vi 
se pune la dispozitie o lista a agentilor autorizati 
Black&Decker care executa reparatii, va ofera detalii despre 
service si contacte la urmatoarea adresa: service@yalco.ro 

 

CE Declaratie de conformitate 
DIRECTIVE PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE 

 
 
 
BDLB14 / BDLB28 
 
Black & Decker declara ca aceste produse, descrise sub 
“Date tehnice” sunt in conformitate cu urmatoarele norme 
europene: EN60598,. 
 
 
Pentru mai multe informatii, va rugam sa contactati 
Black&Decker la urmatoarea adresa sau consultati partea 
din spate a manualului. 
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Subsemnatul este responsabil pentru intocmirea dosarului 
tehnic si face aceasta declaratie in numele Black&Decker. 

 
 
 
 

 
Kevin Hewitt 
Director of Consumer Engineering 
Spennymoor, County Durham 
DL16 6JG, United Kingdom 
13-08-2007 
YALCO ROMANIA S.R.L. Bucuresti 

Str.Neagoe Voda, nr.58,Sector 1, Bucuresti 

Tel.021.224.14.62 ; Fax.021.224.14.54 

office@yalco.ro ; www.yalco.ro 

DECLARATIE DE CONFORMITATE No. 201 

Noi SC YALCO ROMANIA SRL, cu sediul in str. Neagoe 
Voda, nr.58, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrati la 
Registrul Cometului sub nr. J40 / 12348 / 2006, Certificat de 
inregistrare Seria B Nr. 1131010; C.U.I.: 18895430, 
asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, 
conform prevederilor  art. 5 din H.G. 1022/2002, privind 
regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol 
viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca 
produsul/ele: Lanterna BDLB14/ BDLB28, la care se refera 
aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, 
securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra 
mediului, este  in conformitate cu  urmatoarele Standarde si 
Directive  Europene: EN60598. 
 
In conformitate cu: Legea nr. 608/2001; HG 457/2003; HG 
982/2007; HG1022/2002 
 
Prezenta declaratie   Director General  
a fost emisa la   Valentin Vasilescu 
Bucuresti: 20.06.2008  


