1.Virkemåte
1.1

Fig 1

Dette produktet benytter et lithium-ion oppladbart batteri.
Booster-teknologien øker lavspenningen på 3.7 V til halv-sinus
høyspenning på 7KV med en frekvens på rundt 15KHz som lager en
lysbue med høy temperatur. Antenner hurtig sigaretter,
stearinlys, tørre blader og andre brennbare materialer. PureFlame
erstatter konvensjonelle gass og brenselolje lightere og er et
miljøvennlig alternativ til tradisjonelle lightere.
2. Produktbeskrivelse
2.1 Lades via USB-grensesnittet ved tilkobling til datamaskin,
mobiltelefon-lader og tilsvarende ladere med utgangsspenning på
DV 0,5V, maks utgangstrømunder 3000mA.
( Ipad lader på 2100mA anbefales)
2.2 Lighteren bør lades opp før første gangs bruk.
2.3 En innebygd smart ladekrets vil lyse nederst på produktet under
lading. Lyset slukkes automatisk etter fulllading
2.4 Lighteren er fullladet i løpet av 2-3 timer. Lighteren bør kobles fra
laderen så snart den er fulladet.
2.5 Batteriet er oppladbart og kan lade hundrevis av ganger.
2.6 Dette produktet har flere beskyttelser som overspenning og
overbelastningsvern. Hvis oppvarmingstiden er for lang, vil produktet
automatisk kutte strømforsyningen og låse kretsen, slik at den ikke
lenger kan brukes før produktet er ved rett driftstemperatur.
2.7 Ikke bruk lighteren mer enn 10 sekunder av gangen. Dette for å unngå
høy temperatur og påvirke produktets levetid.
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3. Bruk
3.1 Skyv bryteren på dekselet med en finger oppover (Figur 1) og trykk på
knappen du finner under denne. Sett lysbuen i kontakt med 		
materialet du vil anntenne.
Trykk inn knappen for å anntenne (Figur 1).
Anntenn med lysbuen (Figur 2).
3.2 Lademetode.
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3.3 Sett laderledningen inn i USB-porten i siden på produktet og
deretter koble til egnet adapter (Figur 3).
Under lading vil LED indikator-lampen på bunnen av produktet slås på.
LED indikator-lampen vil slå seg av automatisk etter en full opplading.
3.4 Vennligst koble fra stikkontakten etter fulllading, for å unngå
overbelastning og påvirke batterilevetid .
(Figur 3) USB 5V lader (Mobil og Ipad ladere).
4. Advarsel
Du har kjøpt er et avansert produkt, som møter den høyeste kvalitet og
sikkerhetsstandarder. Vennligst følg disse sikkerhetsstandarder nøye.
4.1 Ikke bruk en skarp gjenstand til å punktere ligtheren. Må ikke brennes.
4.2 Oppbevar produktet utenfor barns rekkevidde.
4.3 Produktet må ikke åpnes av annet enn autoriserte serviceteknikere.
4.4 Lighteren tåler ikke vann eller noen andre væsker.
4.5 Bruk f.eks en neglfil til å fjerne stearinrester rundt polene.
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4.6 Ikke bruk dette produktet på andre ladere enn de ladertyper som er
nevnt ovenfor! Ved feil bruk kan det medføre eksplosjonsfare.
4.7 Dette produktet er ikke egnet for belysning.
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4.8 Vennligst hold produktet borte fra andre og ditt eget ansikt, hud og
uegnede brennbare stoffer. Pass på at lysbuen er fullt slukket etter bruk
for å unngå fare.
4.9 Hold produktet borte fra åpen ild og temperaturer med
mer enn 50 grader celcius. Unngå langvarig soleksponering, spesielt i
et glassmonter eller i en bil. Det kan føre til overoppheting, brann
eller funksjonssvikt og redusere levetiden til lighteren.
4.10 Lighteren bør kobles fra laderen så snart den er fulladet. Overlading vil
redusere batteriets levetid.
4.11 Når du tenner lys, trenger du bare å ta veken inn i lysbuen
(Figur 2), som raskt tenner lyset. Vennligst fjern stearin og annet
rusk i tennhode, for ikke å påvirke effekten av tenneren. Vennligst
ikke ta på den med hendene.

