1.

Funktion

1.1 Dette produkt fungerer på et Genopladeligt, lithium-ion batteri.
Booster-teknologi øger lavspændingen på 3,7V til halv-sinus
højspænding på 7KV med en frekvens på omkring 15KHz, der
genererer høj frekvens, og skaber en høj temperatur-lysbue.

Fig 1

Pureflame benyttes til cigaretter, stearinlys og andet brandbart
materiale. Den erstatter en konventionel gas- og brændstoflighter.
Pureflame er miljøvenlig alternativ til traditionelle lightere. Det er kun
fysisk adgang til lysbuen, når du tænder, og der er fremkommer ingen
skadelige gasser.
2. Produktbeskrivelse.
2.1 Oplades med et USB-stik, der tilsluttes en computer, en mobiloplader
eller andre opladere med udgangsspænding på DV 0.5V, maks
udgangsstrøm under 3000mA (tablet-opladning på 2100mA
anbefales).
2.2 Første gang Pureflame skal benyttes – skal du først tænde og slukke
den. Det samme gælder, når lighteren ikke har været i brug i lang tid.
2.3 Under opladning er der lys i bunden af Pureflame.
Lyset slukker ved fuld opladning.
2.4 Pureflame er fuldt opladet efter 2-3 timer.
Når batteriet er fuldt opladet, afbrydes strømkilden, da en overladning
reducerer batteriets levetid.
2.5 Batteriet er genopladeligt og kan oplades hundredvis af gange.
2.6 Pureflame har overophedningssikring, hvilket betyder, at bliver
lighteren for varm, virker den ikke – før den er blevet afkølet igen til den
rigtige driftstemperatur.

Fig 2

2.7 Brug ikke Pureflame i mere end 10 sekunder ad gangen. Dette for at
undgå for høj temperatur, som kan påvirke lighterens levetid.
3. Brug
3.1 Skub dækslet op med en finger (Figur 1), og tryk på knappen, som
findes under dækslet. Sæt lysbuen i kontakt med det materiale, du vil
antænde.
     Skub dækslet op (Figur 1)
     Tænd med lysbuen (Figur 2)
3.2 Opladning

Fig 3

3.3 Sæt opladerkablet i USB-porten på siden af Pureflame og derefter
tilslut opladeradapter, der er egnet til opladning af batteriet (Figur 3).
Under opladningen tændes indikatorlampen i bunden af produktet.
Indikatorlyset slukker automatisk ved fuld opladning.
3.4 Sluk eller træk stikket ud efter fuld opladning for at undgå
overbelastning og påvirkning af batteriets levetid
(Figur 3) USB 5V oplader (mobil- og tabletoplader)
4. Advarsel
Du har købt et avanceret produkt, der opfylder højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Følg disse sikkerhedsstandarder nøje.
4.1 Brug ikke en skarp genstand til at punktere ligteren, dette er ikke en
gaslighter. Desuden må lighteren ikke brænde.
4.2 Opbevares utilgængeligt for børn.
4.3 Produktet må ikke åbnes af ikke-autoriserede serviceteknikere.
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4.4 Lighteren tåler ikke vand eller andre væsker.
4.5 Brug for eksempel en sømfil til at fjerne stearinrester rundt om polerne.
4.6 Brug kun dette produkt med opladerne nævnt ovenfor!
Ukorrekt brug kan forårsage eksplosionsfare.
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4.7 Dette produkt er ikke egnet til belysning.
4.8 Hold altid produktet væk fra dit og andres ansigt eller hud. Sørg for, at
lysbuen er helt slukket efter brug.
4.9 Dette produkt skal opbevares væk fra åben ild og holdes væk fra
temperaturer på mere end 50 grader Celsius.
Undgå langvarig solpåvirkning, såsom opbevaring i en glasbeholder
eller i en bil. Dette kan forårsage overophedning, brand, funktionsfejl og
kan reducere lysbuens effekt.
4.10 Afbryd strømmen straks efter fuld opladning.
Lad ikke et fuldt opladet batteri være tilsluttet en strømkilde, da
overladning vil forkorte batteriets levetid.
4.11 Når du tænder et lys, fører du lyset ind i lysbuen
(Figur 2), som hurtigt antænder lyset. Fjern aske og andet skidt i
Pureflames hoved for ikke at påvirke lighterens funktion – evt. med et
hårdt pust, rør ikke med dine fingre.

