
PRODUKT

Strobo/SOS

Pokrętło skupienia

Główny włącznik

Dyfuzor�

�

�

�

Haczyk�

Kontrolka�

Port łądowania USB C�

�

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
Dziękujemy za korzystanie z latarki HOTO Lite.
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JAK UŻYWAĆ

Przesuwaj pierścień ostrości w górę iw dół, aby
osiągnąć efekt ogniskowania i zalewania.

Skupienie

Main Switch
Codzienne użytkowanie: krótkie naciśnięcie włącza 
(domyślnie tryb słabego oświetlenia). Krótkie 
naciśnięcie ponownie, aby ustawić tryb średniego 
światła; ponownie do trybu wysokiego światła; i 
ponownie, aby go zamknąć. Powtórz operację.
Podczas ładowania: naciśnij krótko, aby włączyć tryb słabego oświetlenia; 
krótkie naciśnięcie ponownie, aby go wyłączyć. Powtórz operację.

Strobo/SOS
Krótkie naciśnięcie włącza tryb stroboskopowy; krótkie naciśnięcie ponownie, aby 
przejść do trybu SOS; krótkie naciśnięcie ponownie, aby wyłączyć; Powtórz operację.
Tryb stroboskopowy: w tym trybie błyski o wysokiej częstotliwości i silna stymulacja 
światłem mogą zostać użyte do zakłócenia pola widzenia potencjalnych sprawców do 
obrony.
Tryb SOS: w tym trybie latarka automatycznie miga trzema cyframi, trzema cyframi i 
trzema cyframi, aby zasygnalizować światu zewnętrznemu pomoc.

Status kontrolki
Stan operacyjny

Poziom naładowania baterii wynosi od 10% do 30%: świeci się czerwona lampka.
Poziom naładowania baterii jest mniejszy niż 10%: miga czerwone światło. (Uwaga: Po 
chwili migania czerwonego światła główna lampka latarki zacznie migać i zostanie 
wyłączona po około 2 minutach. W takim przypadku należy naładować urządzenie.)

Poziom naładowania baterii wynosi od 30% do 60%: świeci się pomarańczowa lampka.
Poziom naładowania baterii przekracza 60%: świeci się zielone światło.



Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

Prawidłowe użycie
Proszę korzystać z narzędzia prawidłowo, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w tym dokumencie.
Serwis techniczny
Tego produktu nie można zdemontować. Tylko personel konserwacyjny upoważniony
przez naszą firmę może naprawić produkt. Proszę nie naprawiać go samodzielnie,
aby uniknąć ewentualnych szkód.

Instrukcje ładowania

1. Do ładowania używaj tylko ładowarki zgodnej z parametrami ładowania narzędzia;
2. Jeśli wskaźnik stanu nie wyświetla się normalnie, gdy nie jest używany przez
dłuższy czas, kontynuuj ładowanie przez 30 minut i sprawdź ponownie.

Bezpieczeństwo

Ta latarka jest wyposażona w port ładowania typu C i USB
kabel do ładowania jest wliczony w cenę.

Stan ładowania
CŁadowanie: czerwone światło powoli miga;
W pełni naładowany: zielone światło jest włączone.



Instrukcja użycia

1. Ten produkt może emitować silne światło. Unikaj emitowania bezpośredniego światła
do ludzkich, zwierzęcych oczu i soczewek sprzętu optycznego;
2. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, dzieci powinny używać latarki, gdy są z rodzicami;
3. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wkładaj narzędzia do wody ani
innych płynów;
4. Nie umieszczaj ani nie przechowuj narzędzia w miejscu, w którym może wpaść do
wanny lub umywalki;
5. Po włączeniu trybu stroboskopowego przez dłuższy czas pierścień ostrości może
generować wysoką temperaturę. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, nie należy go dotykać.

Uwaga

Do ładowania należy używać ładowarki zgodnej z parametrami ładowania narzędzia.
Inne typy ładowarek i akcesoriów mogą naruszać gwarancję na produkt i mogą
stwarzać zagrożenie.

15 minut po włączeniu trybu podświetlania temperatura wzrośnie o około 20°C.
W przypadku użytkowników wrażliwych na temperaturę należy zastosować
środki izolacji cieplnej. (Po 25 minutach temperatura będzie powoli spadać.)

Gdy produkt wykryje, że bateria osiągnęła 45°C, uruchomi funkcję ochrony
ładowania i przerwie ładowanie. Zalecana temperatura otoczenia ładowania
wynosi 0°C-30°C.



SPECYFIKACJA

Model:  QWSDT001

Waga netto:  Ok.160 g
Wejście:  5V     1A

 Wymiary:  164.5x 30 x 30 mm 

 
Czas ładowania:  ok.210 min

Pojemność baterii:  2600 mAh
Typ baterii:  Litowo jonowa

Napięcie znamionowe:  3.65V

Problem
Niski poziom baterii

Pusta bateria

Ładowanie

Ładowanie

Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Ogólna awaria i metody rozwiązywania problemów

Naciśnij wyłącznik główny lub 
przełącznik 
stroboskopowy/SOS, czerwone 
światło zacznie migać.

Naciśnij wyłącznik główny lub 
stroboskop/SOS, latarka się 
nie zaświeci.

Kabel USB nie
podłączony lub
używany jest zły
kabel do ładowania.

Użyj określonego ładowania
kabel; użyj zasilacza 5V;
sprawdzić, czy wskaźnik
światło jest włączone.

Lampka kontrolna na 
wyłączniku głównym nie 
świeci się podczas 
ładowania.



Parametry wyłącznika głównego w trzech trybach

1000LM

2H

350LM

3.5H

tryb MAX Tryb średni Tryb niski

50LM

24H

Jasność

Czas działania

Wyprodukowano przez: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
Adres: Building 45, No.50 Moganshan Road, Putuo District Shanghai,China


