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Thank you for choosing the flashlight from Mactronic. Similarly
to other high quality devices, proper operation and maintenance will ensure high durability and reliability of the product.
Please read the following instruction and save it for future reference as it contains essential information on safe operation
and use.
SAFETY
Using the flashlight against its intended purpose is not recommended. The anufacturer voids the warranty if the flashlight is
used gainst its intended purpose. Make sure only original spare
parts designed for Mactronic® series flashlights are used. Using spare parts made by other manufacturers may affect the
product’s quality and parameters. Pursuant to EU Directive
WEEE it is forbidden to place the used batteries in household
waste bins - the batteries must be placed in special containers.
FLASHLIGHT OPERATION
The flashlight has 4 operating modes: 40%, 10%, 100% and a
strobe. Press the button in the flashlight’s handle to activate it.
The flashlight will be activated in the 40% mode. Press it again
to switch to the 10% mode. To select the 100% mode keep the
button depressed; release it to deactivate this mode. The flashlight will then revert to the last used mode. Quickly double
press and release the button to activate the stroboscope mode.
Additionally, the flashlight features a safety hammer in the
back, for breaking glass or car windows. The safety hammer’s
working surface is covered with a silicone hood which has to be
removed to use the hammer. This feature allows the flashlight
and the hammer to be used safely and conveniently.
BATTERY REPLACEMENT
Twist the head anticlockwise and remove it. Remove the connector that covers the battery compartment, paying attention
not to damage the surface of the illuminated panel installed on
it housing, which is covered with an easily damaged layer of
silicone. Place 4 AA batteries in the chamber, making sure the
polarity is correct. Place the connector in a correct position.
Twist the torch head clockwise and tighten it.
CAUTION!
• Always observe the polarity as indicated on the battery container. • If battery acid gets in contact with skin, immediately
flush the affected area with fresh water and seek medical attention. • Remove the batteries prior to long-term storage. •

Do not attempt to recharge alkaline batteries. • Do not attempt
to open the batteries. • Never dispose of batteries in fire. •
Keep away from children
MODIFICATIONS AND REPAIRS*
Unless authorized by Mactronic in writing, any modifications
and user attempts at home repairs will automatically void the
warranty.
*Mactronic® WARRANTY
Mactronic covers the products with a 2-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty
does not cover normal use, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion
from leaking batteries and use of the flashlight contrary to its intended purpose.
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Wir freuen uns, dass Sie sich für die Taschenlampe Mactronic®
entschiedenhaben. Eine ntsprechende Bedienung und Pflege garantieren lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung und bewahren Sie diese auf, da sie
wichtige Informationen über die sichere Bedienung und Nutzung
enthält.
SICHERHEIT
Es wird nicht empfohlen, die Taschenlampe bestimmungswidrig zu
nutzen. Der Hersteller verweigert ausdrücklich die Garantie im Fall
der bestimmungswidrigen Nutzung der Taschenlampe. Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampen Mactronic® nutzen. Die Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann
die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Sie die verbrauchten Batterien nur in dazu bestimmten Batteriebehältern entsorgen.
FUNKTIONSWEISE
Die Taschenlampe hat 4 Betriebsmodi: 40%, 10%,100 % , Stroboskop. Zur Einschaltung der Taschenlampe den Schalter am Lampengriff drücken. Die Lampe schaltet sich im 40%-Modus ein. Das
weitere Drücken schaltet den Betriebsmodus auf 10% um. Der
100% Modus wird durch Drücken und längeres Halten des Schalters eingeschaltet und beim Loslassen des Schalters ausgeschaltet. Dann wird die Taschenlampe in den zuletzt benutzten Modus
umgeschaltet. Durch schnelles, zweifaches Drücken und Loslassen
des Schalters wird das Stroboskop eingeschaltet. Im hinteren Teil
ist die Taschenlampe mit einem Nothammer zum Einschlagen der
Scheiben und der Fahrzeugscheiben ausgestattet. Der Arbeitsraum des Hammers ist mit einer Silikonkappe gesichert, die während der Nutzung muss beseitigt werden Damit können die Taschenlampe und der Hammer sicher und und bequem benutzt

werden.
BATTERIEWECHSEL
Den Lichtkopf gegen den Uhrzeigersinn abdrehen. Das Verbindungsstück zur Deckung des Batteriebehälters vorsichtig entnehmen, um die Oberfläche des auf dem Gehäuse eingebauten Lichtpaneels nicht zu beschädigen, da es mit einer sensiblen
Silikonschicht bedeckt ist. Batterien 4 x AA einlegen. Die Polarisation beachten. Das Verbindungsstück in richtiger Lage einbringen.
Den Lichtkopf im Uhrzeigersinn zudrehen.
VORSICHT!
• Die Polarität der Batterien ist streng zu beachten. • Kommt
es zur Berührung des Körpers durch ätzende Substanz aus der
Batterie, waschen Sie die Haut sofort mit sauberem Wasser
und kontaktieren Sie unverzüglich den Arzt. • Bei längerer Lagerung nehmen Sie die Batterie aus der Lampe heraus. • Laden Sie nicht die Alkali-Batterien. • Öffnen Sie die Batterie
nicht. • Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer. • Halten Sie die
Batterie von Kindern fern. • Bei langer Aufbewahrung der
Lampe sind die Batterien herauszunehmen. Lagern Sie die
Lampe fern von der UV-Strahlung, Feuchte und von den chemischen Produkten.
BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE
ÄNDERUNGEN UND REPARATUREN*
Es ist verboten, Änderungen und Reparaturen ohne Zustimmung von Mactronic® durchzuführen.
* GARANTIE von Mactronic®:
Die Taschenlampe hat eine 2-jährige Garantie für alle Materialund Produktionsmängel. Die Garantie umfasst nicht: Produkte
mit normalen Verbrauchsspuren, verrostete, verarbeitete und
geänderte Produkte, falsch gelagerte Produkte, Produkte, die
in Folge von Stürzen, Vernachlässigung, Auslaufen der Batterie
und bestimmungswidriger Verwendung geschädigt sind. Die
Garantie umfasst nicht die Verbrauchsmaterialien.
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Dziękujemy Państwu za wybór latarki Mactronic. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na
przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.
BEZPIECZEŃSTWO
Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem
nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancję
przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.
Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do
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serii latarek Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać zużytych baterii do śmieci lecz do specjalnych pojemników
na baterie.
UŻYTKOWANIE
Latarka posiada 4 tryby pracy: 40%, 10%,100 % , stroboskop. Aby
uruchomić latarkę przyciśnij włącznik umieszczony w uchwycie
latarki. Latarka uruchomi się w trybie 40%. Kolejne wciśnięcie spowoduje przełączenie pracy w tryb 10% . Włączenie trybu 100% następuje przy przytrzymaniu włącznika i wyłącza się w momencie
jego zwolnienia. Wtedy latarka przełącza się w ostatnio używany
tryb. Szybkie, dwukrotne naciśnięcie i zwolnienie przycisku, spowoduje włączenie stroboskopu. Dodatkowo , latarka w tylnej części
posiada młotek bezpieczeństwa, służący do wybijania szyb oraz
zbijania szyb samochodowych. Przestrzeń robocza młotka zabezpieczona jest kapturem silikonowym, który należy zdjąć podczas
użycia. Pozwala to na bezpieczne i wygodne użycie latarki jak i
młotka bezpieczeństwa.
WYMIANA BATERII
Przekręć głowicę świetlną w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara i odkręć ją. Wyjmij złączkę osłaniającą luk bateryjny. Umieść baterie 4 x AA w, zwracając uwagę na polaryzacje.
Umieść złączkę w odpowiednim położeniu. Przekręć głowicę
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, dokręcając ją.
UWAGA!
• Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości baterii.
• W razie kontaktu ciała z żrącą substancją wyciekłą z baterii,
należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować
się bezzwłocznie z lekarzem. • Wyjmuj baterię z latarki w
przypadku długotrwałego przechowywania. • Nie ładuj baterii
alkalicznych. • Nie otwieraj baterii. • Nie wrzucaj baterii do
ognia. • Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci. • Podczas
długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterie. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci
oraz produktów chemicznych.

Thank You for buying Mactronic
We are proud of this product and we hope you are too

Karta Gwarancyjna

Mactronic Sp z o.o. Sp. k.
ul.Stargardzka 4, 54-156
Wrocław, Polska

T: +48 71 351 86 53
Fax: +48 71 358 44 42

www.mactronic.pl
e-mail: serwis@
mactronic.pl

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza ponieważ wyłącznie prawidłowo i czytelnie wypełniona karta gwarancyjna
wraz z dowodem zakupu umożliwi nam wykonanie naprawy gwarancyjnej

Nazwa produktu

Data sprzedaży

Numer seryjny (w przypadku gdy produkt jest oznaczony numerem seryjnym)

Pieczęć punktu sprzedaży

Typ, model

1. Gwarantujemy prawidłowe działanie naszego
sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.
Ujawnione w tym okresie wady usuniemy
bezpłatnie w Serwisie Mactronic, ul.Stargardzka
4, 54-156 Wrocław.
2. Termin naprawy wad ujawnionych w okresie
gwarancji to 14 dni roboczych od daty dostarczenia
sprzętu do punktu serwisowego.
3. Zakres i sposób naprawy wad określi autoryzowany serwis i jest to decyzja wiążąca.
4. W ramach gwarancji nie będziemy mogli Ci
pomóc w sytuacji gdy stwierdzimy:
- mechaniczne, termiczne czy chemiczne
uszkodzenia sprzętu, będące przyczyną wadliwego

Data przyjęcia

funkcjonowania urządzenia.
- uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwaego użytkowania, przechowywania i konserwacji.
- samodzielne naprawy lub przeróbki, których
dokonasz.
- usterki żarówek ponieważ są to elementy
eksploatacyjne.
5. Chętnie wymienimy Twój sprzęt na nowy i wolny
od wad w sytuacji gdy:
- w okresie gwarancji autoryzowany serwis dokona
5 napraw, a urządzenie nadal będzie posiadało
wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem,
- autoryzowany serwis stwierdzi na piśmie, że
usunięcie wady uniemożliwiającej użytkowanie
jest niemożliwe.

Pieczęć punktu sprzedaży

Data zwrotu

Data przyjęcia

6. Jeżeli zgodnie z pkt.5 wymiana sprzętu na nowy
nie jest możliwa zwrócimy Ci kwotę zakupu.
7. Wszystkie wadliwe produkty lub ich wymienione
części pozostają naszą własnością.
8. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny
nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza Twoich
uprawnień wynikających z ewentualną niezgodnością towaru z umową.

Pieczęć punktu sprzedaży

Data zwrotu

MODYFIKACJE I NAPRAWY,
inne niż autoryzowane przez Mactronic®, są zabronione.
*GWARANCJA Mactronic®
Latarka posiada 2-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają: produkty noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i modyfikowane, niewłaściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku
upadków, zaniedbań, wyciekających baterii oraz stosowane niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje materiałów ekspolatacyjnych.

Data przyjęcia

Data zwrotu

Pieczęć punktu sprzedaży

Data przyjęcia

Data zwrotu

Pieczęć punktu sprzedaży

