
PRODUKT

kontrolka baterii

Głowica 

Latarka

Lampa campingowa

Lampa ambientowa

przełącznik

składany klosz

obudowa

port ładowania

haczyk
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Naciśnij przycisk przełącznika, aby stopniowo włączać latarkę;
Naciśnij go ponownie, aby stopniowo wyłączać latarkę.
Latarka domyślnie włącza się w najjaśniejszym trybie. Naciśnij i przytrzymaj
przycisk przełącznika, aby płynnie ściemniać, dostosowując jasność od
najwyższej do najniższej. Odpowiednie wskaźniki trybu będą się stopniowo
zapalać. Naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby przełączyć z najniższej
na najwyższą jasność. Odpowiednie wskaźniki trybu będą
się stopniowo zapalać.

JAK UŻYWAĆ

Głowica regulująca tryb

Po włączeniu zasilania tryby można dowolnie regulować, obracając
głowicę regulacji trybu. Wybrany tryb włączy się przy najwyższym
natężeniu światła.

Włączanie/wyłączanie

Under the Flashlight Mode:

Tryb latarki: Ten tryb jest zwykle używany podczas podróży
i do oświetlenia na duże odległości.
Tryb Camp Light: Ten tryb jest zwykle używany do oświetlania otoczenia.

Tryb Ambient Light: Ten tryb jest zwykle używany
do tworzenia atmosfery.
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Ten produkt ma trzy tryby. Aby wybrać żądany tryb, obróć głowicę regulacji
trybu i wyrównaj oznaczenia na kloszu z oznaczeniami na korpusie
narzędzia cylindrycznego.



W trybie oświetlenia obozowego:
naciśnij przycisk przełącznika, aby stopniowo włączać światło obozowe;
Press it again to turn off the Camp Light gradually.
Naciśnij go ponownie, aby stopniowo wyłączać Camp Light.
Lampa obozowa domyślnie włącza się w najjaśniejszym trybie.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika, aby płynnie ściemniać,
dostosowując jasność od najwyższej do najniższej. Odpowiednie
wskaźniki trybu będą się stopniowo zapalać.

W trybie otoczenia
Naciśnij przycisk przełącznika, aby stopniowo włączać oświetlenie otoczenia;
Naciśnij go ponownie, aby włączyć tryb Candlelight.
Naciśnij go ponownie, aby stopniowo wyłączać oświetlenie otoczenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika, aby płynnie ściemniać, dostosowując jasność
od najwyższej do najniższej. Odpowiednie wskaźniki trybu będą się stopniowo zapalać.
Naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby przełączyć z najniższej na najwyższą jasność.
Odpowiednie wskaźniki trybu będą się stopniowo zapalać. Jasność do najwyższej.
Odpowiednie wskaźniki trybu będą się stopniowo zapalać.

Jasności nie można zmienić w trybie Candlelight.

Gdy produkt jest ładowany: Wszystkie funkcje mogą być normalnie używane



Ładowanie
Podłącz kabel ładujący do portu ładowania typu C, aby naładować produkt.
Uwaga: ten produkt jest wyposażony w kabel ładujący typu c.

Kontrolka baterii

W stanie „WŁĄCZONY”:

Migające czerwone światło: 0-10%
Ciągłe czerwone światło: 10-30% (wyłączone po 5 sekundach)
Ciągłe pomarańczowe światło: 30-60% (wyłączone po 5 sekundach)
Ciągłe zielone światło: 60-100% (wyłączone po 5 sekundach)

Wskaźniki ładowania:

Ładowanie w toku: Czerwone światło miga (częstość migania: co 3 sekundy).
Ładowanie zakończone: Stałe zielone światło.

Składany klosz

Aby zamocować składany klosz, zamocuj go w rowku
pomiędzy głowicą regulacji trybu a zewnętrzną
obudową korpusu, w której znajdują się magnesy.



Ostrzeżenia

For proper use
Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym
Podręczniku użytkownika, aby prawidłowo korzystać
z tego produktu.
Nie demontuj tego produktu. Aby uniknąć wypadków
związanych z bezpieczeństwem, tylko upoważniony
personel może naprawiać ten produkt.
1. Ten produkt można ładować tylko ładowarką spełnia-
jącą jego parametry ładowania.
2. Jeśli wskaźnik stanu nie działa prawidłowo podczas
ładowania, ponieważ produkt nie był używany przez
dłuższy czas, należy go ładować przez 30 minut
w celu obserwacji.
Ten produkt może emitować silne światło. Bezpośrednie
promienie światła należy trzymać z dala od oczu ludzi
i zwierząt oraz soczewek urządzeń optycznych.
2. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, podczas korzystania
z tego produktu dzieciom powinni towarzyszyć rodzice.
3. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie
umieszczaj tego produktu w wodzie ani innych płynach.

4. Nie umieszczaj ani nie przechowuj tego produktu
w miejscu, w którym może wpaść do wanny lub umywalki.

Repair services

Charging instructions

Instructions for use

Safety precautions

1. Uszkodzenia spowodowane używaniem ładowarki o parametrach
nieodpowiednich do ładowania nie są objęte gwarancją i mogą prowadzić do
innych zagrożeń.
2. Jeśli temperatura akumulatora tego produktu osiągnie 45°C, funkcja ochrony
ładowania zostanie uruchomiona, a ładowanie zostanie przerwane.

Zalecana temperatura otoczenia do ładowania wynosi 0-30°C.

Ostrzeżenia



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa baterii
Nie otwieraj ani nie niszcz baterii.
Nie wystawiaj baterii na działanie źródeł ciepła lub płomieni. Nie przechowuj
baterii w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie wykonuj mechanicznych wstrząsów akumulatora.
Jeśli bateria przypadkowo wycieknie, unikaj bezpośredniego kontaktu wyciekającej
cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu zaleca się spłukać obficie wodą.

Naładuj akumulator przed pierwszym użyciem.
Po długotrwałym przechowywaniu akumulator należy kilkakrotnie ładować
i rozładowywać, aby uzyskać najlepszą wydajność akumulatora.
Wydajność baterii jest najlepsza, gdy jest używana w zwykłej temperaturze
(20 ± 5°C), jej wydajność jest najlepsza.
Baterię należy wyjąć przed utylizacją tego produktu.
Przed wyjęciem baterii należy odłączyć zasilanie tego produktu.

Prosimy o recykling i utylizację baterii w sposób przyjazny dla środowiska.

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE),
którego nie należy mieszać z nieposortowanymi odpadami domowymi.
Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując
zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne.
Właściwa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym
skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, skontaktuj się z instalatorem
lub lokalnym. Prosimy władze o więcej informacji na temat lokalizacji oraz
warunków takich punktów zbiórki.

            



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności UE

Firma Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. Deklaruje,
że produkt:

HOTO Camplight / QWLYD001
jest zgodny z podstawowymi wymaganiami w zakresie

zdrowia i bezpieczeństwa następujących dyrektyw:
2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa

Wykonano odniesienia do następującej normy
zharmonizowanej:

EN 60598-1:2008
EN 60598-2-4:2018

EN 55015:2019 
EN 61547: 2009
EN 62471:2008

2014/30/EU Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
Wykonano odniesienia do następującej normy zharmonizowanej:

2011/65/EU+ (UE) 2015/863 Ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym



Firma Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami
i normami europejskimi oraz poprawkami.

Niniejsza deklaracja zgodności dostawcy jest niniejszym przeznaczona:

Oświadczamy, że wyżej wymienione urządzenie zostało przetestowane
i uznane za zgodne z rozporządzeniem CFR 47 część 15.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega
następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować
szkodliwych zakłóceń, (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane
zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami
dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia
te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami
w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować
energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie
z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli
to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub
telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie,
zachęca się użytkownika do usunięcia zakłóceń za pomocą jednego
lub więcej z następujących środków:

Product: HOTO Camplight
Model Number(s): QWLYD001
Brand/Trade: HOTO 

Deklaracja zgodności dostawcy Federalnej Komisji Łączności
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Naciśnięcie głównego
przycisku zasilania nie
zapala żadnej kontrolki,
a wskaźnik baterii miga
na czerwono.

Problem

Niski poziom
naładowania
baterii

Naładuj baterie

Przyczyna Rozwiązanie

Rozwiązywanie problemów

1. Kabel ładowania nie
jest prawidłowo
podłączony lub kabel
ładowania nie jest
przeznaczony;
2. Temperatura otoczenia
do ładowania jest niższa
niż 0°C lub wyższa niż 45°C

1. Użyj wyznaczonego
kabla do ładowania
i zasilacza 5 V;

2. Ładuj ten produkt
w odpowiednich
temperaturach
otoczenia 0-45°C

Kontrolka akumulatora
nie świeci się podczas
ładowania

Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego
podłączony jest odbiornik.
Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym
w celu uzyskania pomocy.

Przedstawiciel Strony Odpowiedzialnej za SDoC
Firma: Szanghaj HOTO Technology Co., Ltd.
Address: Building 45, No.50 Moganshan Road, Putuo District, Shanghai, Ch ina
Kraj: Chiny 
Telefon 400-021-8696



Specyfikacja

,

Model: QWLYD001

Waga netto: 135 g
Wymiary: φ34×128 mm

Czas ładowania: ok. 180 min
Wodoodporność: IP66

pojemność baterii: 3200 mAh
typ baterii: Litowo jonowa

Napięcie znamionowe: 3.6 V
Wejście: 5 V     1.5 A

Lighting parameters

180~18lm 50~5lm

8h~40h

50~5lm

30h20h~50h

Tryb ambientowyTryb obozowyTryb latarki

120~12lm
(bezstopniowe
ściemnianie)

(bezstopniowe
ściemnianie)

(bezstopniowe
ściemnianie)

10h~40h

Jasność

Iluminacja Ambient “świeczka”LatarkaTryb

bateria

4000K 2700K 2700K5000K
Białe
światło

ciepłe
światło

ciepłe
światło

ciepłe
światło

Temperatura
koloru  

Różne parametry danych wymienione na tej stronie są mierzone w środowisku 
laboratoryjnym, a dane mogą się różnić lub być niedokładne ze względu na 
obiektywne czynniki środowiskowe i użytkowe.
Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne, a całą oprawę należy wymienić, gdy 
źródło światła osiągnie koniec swojej żywotności.
Jeśli zewnętrzny kabel lub przewód tej oprawy jest uszkodzony, należy go wymienić 
na kabel lub przewód dostarczony specjalnie przez producenta lub jego serwis.


