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Záruka
Společnost Outxe poskytuje produkt s 18 měsíční zárukou od 
data nákupu. Záruka se nevztahuje na nesprávné použití 
výrobku, například samotná demontáž výrobku. Záruka také 
nezahrnuje produkty, které byly zakoupeny od jiného 
neautorizovaného prodejce.

Kontaktujte nás
Chcete-li se s námi spojit, pošlete nám prosím e-mail
support@outxe.com. Nebo následujte na Facebooku
(www.facebook.com/outxefans) a získejte další informace

Nabíjení
Dobijte lampu, když indikátor začne blikat.
Modré indikátory začnou blikat při nabíjení.
Modré indikátory přestanou blikat při dokončení nabíjení.
Varování
Odpojte napájecí zdroj a vyhledejte pomoc od profesionálů, 
pokud dojde k jakékoliv situaci níže:

1. Veškeré kapaliny se dostanou do elektrických částí výrobku.
2. Výrobek začne uvolňovat plyn nebo vykazuje neobvyklé 

blikání.
3. Nabíjecí kabel je poškozen nebo je vodič vystaven 

působení vzduchu.
4. Skořepina lampy je rozbitá. 

Tipy pro použití
Nepoužívejte tento výrobek v místech s extrémními teplotami 
a vlhkostí.
Nevyhazujte výrobek do ohně nebo do vody, aby nedošlo k 
výbuchu.
Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
Neklepejte, nenetřeste ani nepropichujte výrobek.
Pokud dojde k úniku kapaliny, zastavte používání produktu. 
vyhněte se kontaktu s kapalinou a okamžitě nás kontaktujte.
Buďte opatrní při dotyku výrobku po dlouhodobé práci.
Nebalte produkt jinými předměty, jako je kryt, protože by to 
mohlo mít vliv na odvod tepla.
Během používání neponechávejte tento výrobek bez dozoru.
Pro nabíjení lampy použijte kompatibilní adaptér.
Pokud produkt nepoužíváte, vypněte napájení.

Model: UY-Q7ND
Výrobce: Shenzhen Youyang  Technology Co., Ltd 
Adresa výrobce: Floor 4, Building 4, Haomai Hi-Tech Park, No, 
387, Huating Road, Dalang Street, Longhua New District, 
Shenzhen, Guangdong, China 

1. Jedním stisknutím tlačítka napájení přepněte 
režim ze světelného světla 1, světla 2 svítilny, 
světelného záblesku, červeného světla, červeného 
světla SOS až k vypnutí.

2. 2. Dlouze stiskněte tlačítko napájení až na 2 
nebo 3 sekundy, abyste lampu vypnuli, když jste v 
libovolném režimu.

3.  Zapojte nabíjecí kabel a nabíjejte 
zařízení touto lampou. 

4. Používáte-li při nabíjení zařízení lampu, lampa bude 
podporovat pouze režim Lucerny světla 1.

Schéma režimu světla

Indikátory baterie
Frekvence, kterou indikátor nabíjení bliká, je náznak zbývající 
baterie. (Indikátor stavu baterie bude blikat během nabíjení 
nebo zapínání / vypínání, zůstane svítit, když je plně nabitý)

1. Blikání × 1: 0% ~ 25% baterie      2. Blikání × 2: 25% ~ 50% baterie   
3. Blikání × 3: 50% ~ 75% baterie    4. Blikání × 4: 75% ~ 100% baterie

Lucerna sv. 1 Lucerna sv. 2

Červené SOS sv.OFF

Červené blik. sv.

Svítilna

Děkujeme, že jste si zakoupili svítilnu OUTXE UY-Q7ND 
Camping Lantern. Přečtěte si prosím pozorně před použitím a 
uschovejte ji pro budoucí použití.

Obsah balení
Vodotěsná LED Camping Lamp
Nabíjecí kabel USB
Šňůra
Uživatelský manuál

Přehled produktu
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Indikátor baterie
Kryt světla
Magnetický přepínač
Svítilna

E

F

G

Výstupní port USB
Magnet + vodotěsný
Uzávěr (vyjměte jej při nabíjení) 
Vstupní port Micro USB

Doba nabíjení a životnost baterie

Režim
Lucerna Světlo 1

Lucerna Světlo 2

Svítilna
Červené blik. sv.

Červené sv. SOS

Jas
~10%

~100%

~100%

~100%

~100%

Životnost baterie

~30h

~3.5h

~4.5h

~30h

~25h

Doba nabíjení

~4 hodiny
(5V / 1A adapter)

Specifikace Jak používat

Napájení
Velikost
Baterie
Doba nabíjení
Pracovní podmínky
Provozní teplota
Skladovací teplota
Režim lucerny (Lumen)
Režim baterky (Lumen)
CCT (lucerna)
CCT (svítilna)
Hmotnost

3W (MAX)

Φ42.5 × 169mm

3.7V, 2600mAh

~ 4 hodiny
Indoor / Outdoor / Potápění
0 ~ 40℃

-10 ~ 50℃

200 lm (MAX)

265 lm (MAX)

5750 ± 250K

6250 ± 250K

188g
Poznámka: Světelný zdroj tohoto výrobku není vyměnitelný, vyměňte celý 
výrobek.

Poznámka: Skutečná životnost baterie se bude mírně lišit od výše 
uvedených hodnot v důsledku rozdílu jednotlivých komponent výrobků a 
vlivu teploty na baterii.

Vodotěsná LED Camping Lampa

Rychlá uživatelská příručka
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