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INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA

Źródło światła Cree™ XP-E LED 
32–133 lm

Czasy i tryby pracy 
100 % — 6 h / 133 lm
25 % — 69 h 10 min / 32 lm

Zasilanie 4 × Energizer E91 (AA)

Wymiary 175 × 52 × 42 

Waga bez baterii 125 g

IP IP 67

Zasięg światła 110–231 m

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 jednoznacznie wycofuje gwarancje 
w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBSŁUGA LATARKI

A

Aby uruchomić latarkę wciśnij włącznik A  
znajdujący sie w tylnej części obudowy. Latarka 
uruchomi się w trybie 100%.  
Kolejne kliknięcia spowodują zmianę trybu 
w kolejności: 100% – > 25% – > OFF.

  WYMIANA BATERII

Aby zamontować baterie odkręć śrubę blokady. Odkręć główkę latarki 
i wyjmij wsuwaną głowicę świetlną. Umieść 4 baterie (AA) w luku 
z zachowaniem oznaczonej polaryzacji. Wsuń głowicę zgodnie 
z wyprowadzeniami wypustów w obudowie. Przykręć główkę latarki do 
oporu. Zabezpiecz główkę, dokręcając śrubę blokady.

Uwaga: nie otwierać w niesprzyjających warunkach. Uwaga: Aby 
zminimalizować ryzyko wybuchu baterii, nie wolno stosować razem baterii 
nowych i starych oraz baterii pochodzących od różnych producentów lub 
baterii różnych typów. Uwaga: Nie wolno ładować akumulatorków Ni-MH 
pozostających w latarce. Akumulatorki Ni-MH należy ładować zgodnie 
z zaleceniami producenta.

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 akumulatorów 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.

CERTIFICATIONS

Class I Div 1Grp ABCD
Class II Div 1Grp EFG 
Class III / Temperature Code T4 
File number: E324236

II 1G Ex ia IIC T4 
DEMKO 13 ATEX1302999X

Ex ia IIC T4 Ga 
IECEx UL 13.0013X

CE 0518

STANDARD

STANDARD  
1. UL 913, Seventh Edition  
2. C5A C22.2 No.157-92, Reaffirmed 2012  
3. EN 60079-0:2009 Edition  
4. EN 60079-11 :2012 Edition  
5. EN 60079-26 : 2007 Edition  
6. IEC 60079-0 : Fifth Edition  
7. IEC 60079-11 : Sixth Edition  
8. IEC 60079-26 : Second Edition

INFORMACJE OGÓLNE
Modyfikacje i naprawy:
Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby 
domowych 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 
nieuprawnionych 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 ich przeznaczeniem.

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

/ FR 
MODE D’EMPLOIE

SPECIFICATION

Source de lumière Cree™ XP-E LED 
32–133 lm

Temps et modes
100 % — 6 h / 133 lm
25 % — 69 h 10 min / 32 lm

Alimentation 4 × Energizer E91 (AA)

Dimensions 175 × 52 × 42 

Poids sans batterie 125 g

IP IP 67

Portée de la lumière 110–231 m

Nous vous remercions de bien vouloir choisir le produit de la 
société Mactronic. L’entretien et maintenance réguliers vous 
assureront une haute durabilité et efficacité. Veuillez bien reconnaître 
la notice ci-dessous et la conserver pour toujours puisqu’elle 
comprennent les informations importantes concernant l’entretien sûr 
et d’utilisation.

 IMPORTANT!
L’utilisation de la torche pour les buts contraires à sa destination n’est 
pas recommandée. Le constructeur annule, sans équivoque, les 
garanties dans le cas de l’utilisation de celle-ci contraire à la 
destination recommandée.

SERVICE

A

Enfoncez l’interrupteur A  situé à l’arrière du 
corps pour allumer la torche. Ainsi elle 
s’allumera dans le mode de 100%.  
Si vous cliquez de plus, vous évoquerez les 
changements suivants : 100% – > 25% – > OFF.

  REMPLACER LES PILES

Pour monter la batterie, dévissez 2 boulons de blocage situés dans la base 
de la torche. Enlevez la chape de la batterie. Avancez le panier à batterie. 
Placez 4 piles (AA) dans le panier en observant la polarité marquée. 
Mettez le panier en place. Mettez en place la chape de batterie et la serrez 
avec les boulons.

Attention: ne pas ouvrir dans les conditions défavorables. Attention: Pour 
minimaliser le risque d’éclatement des batteries, n’utilisez pas les piles 
nouvelles ni celles provenant des fabricants différents ou celles de types 
variables. Attention: Il est interdit de charger les accumulateurs Ni-MH 

restant dans la torche. Les petits accumulateurs Ni-MH doivent être 
chargés conformément aux indications du fabricant.

PREAVIS!
Assurez que les pièces utilisées sont originales et conçues pour la 
torche Mactronic®. L’application des pièces de rechange produites par 
d’autres fabricants peut influencer la qualité et caractéristiques du 
produit. Les accumulateurs chargeables utilisés dans ce produit 
peuvent être refaits de nouveau. Conformément aux règlements 
communautaires WEEE, les accumulateurs ne peuvent pas être 
rejetés dans les poubelles, ceux-ci étant mis dans les capacités 
spéciales destinées pour les batteries. Vérifier dans la direction de la 
société locale transportant les ordures quel est le mode et type de 
recyclage ou bien, quelles en sont des autres dispositions.

CERTIFICATS

Class I Div 1Grp ABCD
Class II Div 1Grp EFG 
Class III / Temperature Code T4 
File number: E324236

II 1G Ex ia IIC T4 
DEMKO 13 ATEX1302999X

Ex ia IIC T4 Ga 
IECEx UL 13.0013X

CE 0518

STANDARD

STANDARD  
1. UL 913, Seventh Edition  
2. C5A C22.2 No.157-92, Reaffirmed 2012  
3. EN 60079-0:2009 Edition  
4. EN 60079-11 :2012 Edition  
5. EN 60079-26 : 2007 Edition  
6. IEC 60079-0 : Fifth Edition  
7. IEC 60079-11 : Sixth Edition  
8. IEC 60079-26 : Second Edition

GENERALITES
Modifications et réparations:
Tous modification et essais des mises à l’état à domicile faits par 
l’utilisateur, pour lesquels la société Mactronic n’a pas donné son 
accord par écrit, font annuler, automatiquement, la garantie.

Garantie de la société Mactronic:
La société Mactronic prête la garantie à la période de 2 ans pour les 
lanternes. Elle comprend tous vices de fabrication du matériau et/ou 
d’exécution. La garantie ne comprend pas de vices résultant de 
l’exploitation normale, rouille, vices survenus à cause de modifications 
illégales, entretien non approprié, dommages résultant des chutes, 
traitement non approprié du produit, corrosion évoquée par une fuite 
de la batterie ou accumulateurs ou bien, vices résultant de 
l’exploitation de la lanterne à la manière impropre à leur destination.

FICHE DE GARANTIE
Fiche de garantie à prélever sur le site www.mactronic.pl
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