
• Werfen Sie die Taschenlampe oder den Akku nicht ins Feuer, auch wenn sie 
beschädigt oder abgenutzt ist, da sie explodieren können.
• Kleine Elektrolytaustritte aus den Batteriezellen können bei Einsatz unter 
extremer Belastung oder bei extremen Temperaturen auftreten. Dieses 
Auslaufen deutet nicht unbedingt auf eine Beschädigung der Batterien hin. 
Wenn die Zellen jedoch undicht werden und das Leck die Haut verunreinigt, 
waschen Sie den verunreinigten Hautbereich sofort mit Seife und Wasser.
schenlampe bei der ersten Aufladung voll auf (ca. 3 h).

[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts] 

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen) 
Die Kennzeichnung auf der Akkumulator bzw. auf der dazugehörigen Dokumen-
tation oder Verpackung gibt an, dass die Akkumulator zu diesem Produkt nach 
seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt 
werden darf. Wenn die Akkumulator mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder 
Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der 
Akkumulator über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. 
Wenn Akkumulatorn nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der 
menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. 
Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wie-
derverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkumulatorn 
von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altakkumulator-
-Rücknahmesystem entsorgen. 

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott) 

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen) 
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen 
Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kop-
fhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen 
Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehör-
teile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen 
Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie 
mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige 
Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. 
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, 
oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie 
das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben 
können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach 
den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische 
Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. 

Dokumentierte Produktqualität durch unsere Prüfung für 
Ihre CE-Kennzeichnung

Sichere, einwandfreie und hochwertige Waren auf allen europäischen Märkten: 
das ist das Ziel der CE-Kennzeichnung. Die Kennzeichnung dokumentiert, dass 
Waren – vom Spielzeug bis zur Baumaschine – den Sicherheits- und Gesundheit-
sanforderungen der Europäischen Union entsprechen

/ PL         
Latarka Sygnalizacyjna LED  
SPECYFIKACJA

Źródło światła TG2-3535 LED + COB Red LED + COB 
Green LED

Czasy i tryby Min. Max.

White
150 lm     500 lm

6 h 2 h 30 min

Red
CONSTANT FLASH
7 h 30 min 15 h

Green
CONSTANT FLASH
7 h 30 min 15 h

Zasilanie  Li-poly 803450 3.7V 1500 mAh

Wymiary 107,5 x 47 x 36, 5 mm

Waga 109 g

Zasięg światła 154 m

Czas ładowania 3 h

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy 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.

UWAGA!
Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie 
jest zalecane. Producent jedno-znacznie wycofuje gwarancje  
w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBSŁUGA LATARKI
Aby uruchomić latarkę naciśnij czarny włącznik. Latarka uruchomi się 
w ostatnim ustawieniu mocy światła białego. Aby ustawić moc światła 
przytrzymaj włącznik. Moc będzie płynnie zwiększać się aż do 
osiągnięcia 500 lm (podwójne błyśnięcie), po czym płynnie zmiejszać 
się aż do osiągnięcia 150 lm (podwójne błyśnięcie). Gdy moc światła 
będzie odpowiednia zwolnij przycisk. Aby włączyć światło czerwone 
COB LED naciśnij przycisk koloru czerwonego. Przytrzymanie 
włącznika pow. 2 sek. uruchomi tryb migający. Aby włączyć światło 
zielone COB LED naciśnij przycisk koloru zielonego. Przytrzymanie 
włącznika pow. 2 sek. uruchomi tryb migający. 

ŁADOWANIE
Aby naładować latarkę odsłoń silikonową zaślepkę portu ładowania. 
Załączony przewód USB podłącz do ładowarki sieciowej, portu USB 
komputera lub stacji Power Bank. Drugi koniec podłacz do gniazda 
Micro-USB latarki. Aktywny proces ładowania zostanie zasygnalizowa-
ny zapaleniem się czerwonej diody LED znajdujacej się pod zaslępką 
portu ładowania. Gdy latarka zostanie naładowana, dioda zmieni kolor 
na zielony. Po zakończeniu ładowania zasłoń gniazdo ładowania za 
pomocą zaślepki, celem jego zabezpieczenia. 

OSTRZEŻENIE!
Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do 
latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych 
przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry 
produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą 
podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie 
wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na 
baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożącej śmieci o 
sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE
Modyfikacje i naprawy:
Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby 
nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic nie wyraziła 
pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic:
Firma Mactronic udziela 2-letniej gwarancji na produkty. Gwarancja ta 
obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. 
Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego 
użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnion-
ych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń 
powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z 
produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub 
akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki  
w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA 
Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej  
www.mactronic.co

OBSŁUGA I UŻYCIE AKUMULATORÓW
 Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia  prądem lub 
doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją 
użytkowania latarki.

• Naładuj latarkę do pełnej pojemności podczas pierwszego ładowania 
(ok 2 h).
• Nie rozładowuj nadmiernie akumulatorów Li-ion. Takie rozładowanie 
może uszkodzić lub skrócić żywotność akumulatorów.
• W przypadku nadmiernego rozładowania akumulatorów może 
wystąpić mały wyciek alkalicznego elektrolitu z akumulatora. Objawem 
przecieku jest biały proszek, który może wpływać na przerwanie 
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kontaktu elektrycznego w stykach. Zachowaj należyta ostrożność przy 
obsłudze akumulatorów ze śladami przecieków. Elektrolit jest silnie 
żrący i może oparzyć lub podrażnić skórę lub oczy.
• Po rozładowaniu akumulatora naładuj go ponownie do pełna.  
W przypadku nieużywania latarki, konserwacyjnie ładuj akumulator co 
kwartał.
•  Nigdy nie używaj przewodów elektrycznych ładowarek do 
przenoszenia latarek.
•  Nie używaj uszkodzonej ładowarki. Uszkodzony zasilacz lub 
przewody wymień natychmiast.
•  Nie próbuj naprawiać samodzielnie latarki lub przewodów 
ładujących. Zleć naprawę serwisowi z odpowiednimi kwalifikacjami.  
W przypadku uszkodzeń przewodów wymień je.
•  Używaj wyłącznie oryginalnych pakietów akumulatorów zalecanych 
przez producenta
•  Latarki jak i akumulatora nie wolno wrzucać do ognia, nawet w 
przypadku uszkodzenia lub ich zużycia, gdyż może on wybuchnąć.
•  Małe wycieki elektrolitu z cel akumulatorów mogą wystąpić w 
przypadku ich użycia przy ekstremalnym obciążeniu lub w 
ekstremalnych temperaturach. Wyciek ten nie musi wskazywać na 
uszkodzenie akumulatorów. Jednakże w przypadku, gdy cele  utracą 
szczelność i przeciek zanieczyści naskórek, należy umyć natychmiast 
przy pomocy mydła i wody zanieczyszczony obszar  skóry.

Sposób poprawnego usuwania baterii, 
w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów) 
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że 
baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z 
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu 
takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana akumu-
lator zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia 
opisane w dyrektywie WE 2006/66. 
Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać akumulatorów stosowanych w 
niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokal-
nego usługodawcy. Baterii nie należy wyjmować lub wystawiać na działanie ognia. 
Baterii nie wolno demontować, miażdżyć lub przebijać. Jeżeli zamierzasz pozbyć 
się produktu, punkt segregacji odpadów poweźmie odpowiednie kroki w celu 
odpowiedniej utylizacji produktu, w tym baterii. 

Prawidłowe usuwanie produktu 
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów) 
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, 
że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. 
ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi 
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środo-
wisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, 
prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowie-
dzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. 
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środo-
wiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych 
powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali 
zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. 
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić 
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z 
innymi odpadami komercyjnymi. 

Deklaracja zgodności CE - bezpieczeństwo wyrobów na 
rynkach europejskich

Oznakowanie CE potwierdza, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania dyrek-
tyw nowego podejścia, które odnoszą się do danego produktu oraz to, że produkt 
poddany został procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem.


