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+ Biały LED
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/ INSTRUKCJA OBSŁUGI

/ PL
SPECYFIKACJA:
Źródło światła

Czasy i tryby

3 × LED ( BIAŁY / CZERWONY / POMARAŃCZOWY )
+ Biały LED
Światło skupione LED

120 h

Światło rozproszone LED

5h

Światło rozproszone LED
+ migające LED czerwony/pomarańczowy

4 h 30 min

Światło migające LED – czerwony/ pomarańczowy

240 h

Zasilanie

4 × C (LR14) / 12 V DC

Wymiary

285 × 85 × 40 mm

Waga

312 g

Dziękujemy Państwu za wybór
wielofunkcyjnej latarki warsztowo – samochodowej naszej firmy. 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.
Używanie latarki w pobliżu lub przez
dzieci wymaga szczególnej ostrożności.
Latarka nie jest zabawką. Nie mieszaj
baterii rożnego typu: alkaliczne /
standardowe / akumulatory. Nie narażaj
baterii na mechaniczne uszkodzenia,
wysoką temperaturę i zalanie. Wyjmij
baterie z latarki gdy nie zamierzasz jej
używać przez dłuższy czas. Zgodnie z
regulacją unijną WEEE nie wolno
wyrzucać zużytych baterii do śmieci lecz
do specjalnych pojemników na baterie.
Upewnij się, że używasz oryginalnych
części zaprojektowanych do serii latarek
Falcon Eye®

OBSŁUGA LATARKI
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Aby uruchomić latarkę przesuń włącznik
suwakowy. Latarka posiada 4 tryby pracy:
światło skupione, migające diody koloru
czerwonego i pomarańczowego, światło
rozproszone LED + migające naprzemiennie diody koloru czerwonego/
pomarańczowego. Latarka posiada z
jednej strony, rozkładany stojak
pozwalający na ustawienie latarki do
pozycji pionowej. Zaopatrzona jest także
w składaną rękojeść dla wygodnego
przenoszenia.
Aby użyć zasilacza, podłącz wtyk
zapalniczki do gniazda samochodowego,
a drugą stronę podłącz do gniazda DC
Jack w latarce.

WYMIANA BATERII
Aby włożyć baterię otwórz klapę osłony
baterii. Włóż 4 szt. baterii typ: C (LR14)
do luku bateryjnego zachowując
polaryzację oznaczoną wewnątrz. Włóż
pokrywę baterii na swoje miejsce, aż do
zatrzaśnięcia.

4 × C Batteries

Handle

MODYFIKACJE I NAPRAWY
Modyfikacje i naprawy, inne niż
autoryzowane przez Mactronic®, są
zabronione.

MULTILIGHT

3 × LED (WHITE / RED / ORANGE)
+ White LED tube
FWL0041
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/ USER MANUAL

/ EN
SPECIFICATION:
Light source

Runtime and operation modes

3 × LED ( WHITE / RED /ORANGE )
+ White LED tube
Światło skupione LED

120 h

Światło rozproszone LED

5h

Światło rozproszone LED
+ migające LED czerwony/pomarańczowy

4 h 30 min

Światło migające LED – czerwony/ pomarańczowy

240 h

Power supply

4 × C (LR14) / 12 V DC

Dimensions

285 × 85 × 40 mm

Weight

312 g

Thank you for choosing the Falcon
workshop and car flashlight. 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
manufacturer voids the warranty if the
flashlight is used against its intended
purpose Close supervision is nessesary
whan any appliance is used by or near
children. Do not allow to be used as a toy.
Do not mix different battery types ;
alkaline, standard (Carbon Zinc) or
rechargeable (Ni-Cd or Ni-Mh). 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.
BATTERY INSERTION
To install battery open the battery cover.
Insert 4 „C” size battery into the battery
comparment and make sure the poles
are corretly positioned. Put the battery
cover until it secure.

FLASHLIGHT OPERATION
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To turn on the light slide the on/off
button. The lamp has 4 operating modes:
LED spotlight / LED tube lamp / Twin
blinking light / Twin blinking light with
LED tube light. In one side you can find
the swivel stand. You can direct us, by car
plug adaptor 12 V DC.
Plug the car plug charger into the
cigarette lighter socket on your car, and
plug the other end of cord adapter to the
DC jack of the
lantern, the unit can be used directly.
MODIFICATIONS AND REPAIRS
Unless authorized by Mactronic in
writing, any modifications and user
attempts at home repairs will automatically void the warranty

4 × C Batteries

Handle
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