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USB-s gáz nélküli öngyújtó kék LED-del 
Rend. sz. 1007521 

Biztonsági tudnivalók: 
• A termék nem játék. Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.  

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. Könnyen veszélyes játékká válhatnak a gyerekek kezében. 

• Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek. 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet. 

• Ne próbálja meg az öngyújtót kinyitni, hogy kicserélje az akkut. 

• Ne használjon idegen testet az izzószál tisztítására. 

• Az öngyújtót ne használja és ne tárolja erős elektrosztatikus töltéssel rendelkező környezetben vagy mágneses mezőben. 

• Ne tegye ki az öngyújtót közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek vagy korróziót okozó körülményeknek. 

• Ne merítse vízbe vagy más folyadékba az öngyújtót. 

• Az akku fixen be van építve a készülékbe, így az akkut nem tudja cserélni. 

• Sohase ne szedje szét az akkumulátort. Az akkumulátor burkolatának a sérülése robbanás- és tűzveszélyt idéz elő! 

• Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/csatlakozóit. Ne dobja tűzbe az elhasznált akkumulátort, ill. készüléket. Robbanás- és 
tűzveszély áll fenn! 

• Rendszeresen végezze el az akkumulátor utántöltését, még ha nem is használja a készüléket. Az alkalmazott akkumulátortechnika miatt 
nem kell előzőleg kisütnie az akkumulátort. 

• Ne töltse a készülék akkumulátorát felügyelet nélkül. 

• Töltés közben helyezze a készüléket hőre nem érzékeny felületre . Töltés közben egy kis felmelegedés normális dolog. 
 

Kezelés 

• Az öngyújtó meggyújtásához nyomja a fedelét lefelé (lsd. ábra). 

• Használat közben ne érintse meg az izzószálat. 

• Az izzószálat óvatosan fújja meg, hogy a felesleges hamut kifújhassa. 

Az akkumulátor feltöltése 
• Ha a kék villog, azt jelenti, hogy alacsony az akku töltöttségi állapota. 

• Tolja a készülék USB dugóját lefelé (lsd. ábra). 

• Csatlakoztassa az USB dugót bármely USB csatlakozóra (a számítógépet előtte be kell kapcsolni). 

• Az USB-n keresztüli töltés közben a kék LED világít. Amikor az akku teljesen feltöltött, a 
LED kialszik. 

• Az öngyújtó a töltés alatt nem használható. 

• Teljesen feltöltött állapotban kb. 35 db cigaretta gyújtható meg. 

• Az akku kb. 300 lemerülést és feltöltést bír ki. 

Eltávolítás 

a) A készülék 

Az elektronikus készülékek értékes anyagokat tartalmaznak, és nem valók a háztartási hulladék közé. 

Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani a terméket. 
A beépített akkut a készülék ártalmatlanítása előtt szakemberrel távolítattassa el.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED 

b) Az akkumulátorok 
Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos őket a háztartási szeméttel együtt 
eltávolítania! 

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való 
eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, 
Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható szeméttartály ikon alatt található). 
Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhely gyűjtőhelyein, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol 
elemeket/akkukat forgalmaznak. 
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez. 

Műszaki adatok 
Akku.............................................1 db beépített Li ion akku, 150 mAh 

Akku töltési időtartam.............kb. 1 - 1,5 óra  

Méret (Sz x Ma x Mé) ........30 x 67 x 11 mm Súly........................................kb. 56 g 
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