1.Beteenden
1.1

Fig 1

Denna produkt använder ett laddningsbart litiumjonbatteri.
Booster Technology ökar lågspänningen på 3,7V till halv-sinus
högspänning på 7KV med en frekvens på cirka 15KHz som
skapar en högtemperaturbåg. Som antänder cigaretter,
ljus, torra löv och andra material. Detta ersätter
konventionella gas- och bränsletändare och är en miljövänlig,
alternativ till traditionella tändare.
2. Produktbeskrivning
2.1 Laddas via USB när den är ansluten till datorn,
mobiltelefon laddare och andra laddare med utgångsspänning på DV
0.5V, max utgående ström under 3000mA.
(Ipad laddning av 2100mA rekommenderas)
2.2 Tändaren ska laddas upp före första användningen.
2.3 En inbyggd smart laddningskrets lyser längst ner på produkten vid
laddning. Lampan stängs av automatiskt efter full laddning
2.4 Tennaren är fulladdat inom 2-3 timmar. Tändaren ska kopplas från
laddaren så snart den är fulladdat
2.5 Batteriet är laddningsbart och kan laddas hundratals gånger.
2.6 Denna produkt har överspänningsskydd och skydd för överbelastning.
Om uppvärmningstiden är för lång kommer produkten
att automatiskt stängas ner. Strömförsörjningen inuti låser kretsen så
att den inte längre kan användas innan produkten har rätt
driftstemperatur.
2.7 Använd inte tändaren i mer än 10 sekunder åt gången.
Detta för att undvika hög temperatur och påverkar produktens livslängd.

Fig 2

3. Använd
3.1 Tryck på brytaren på locket med ett finger uppåt (Figur 1) och tryck på
knappen nedanför den här. Sätt bågen i kontakt med det material
du vill ha tänt
Tryck på knappen för aktivering (Figur 1)
Antänd med bågen (Figur 2)
3.2 Laddningsmetod

Fig 3-4

3.3 Sätt in laddarkabeln i USB-porten på sidan av produkten.
Anslut laddaren som passar för att ladda batteriet (bild 3).
Under laddningen tänds indikatorlampan på undersidan av produkten,
och indikatorlampan stängs av automatiskt efter full laddning.
3.4 Koppla ur nätkontakten efter full laddning för att undvika
överbelastning och påverkar batteriets livslängd
(Figurerna 3) USB 5V laddare (mobil och Ipad laddare)
4. Varning
Du har köpt en avancerad produkt som uppfyller högsta kvalitet och
säkerhetsstandarder. Var noga med att följa dessa säkerhetsnormer.
4.1 Använd inte ett skarpt föremål för att punktera ligtern.
4.2 Förvara produkten utom räckhåll för barn.
4.3 Produkten får inte öppnas av icke auktoriserade servicetekniker.
4.4 Tändaren tål ej vatten eller andra vätskor.
4.5 Använd till exempel en nagelfil för att ta bort stearinrester runt polerna.
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4.6 Använd inte produkten på någon annan laddare än laddaren
ovan nämnt! Vid felaktig användning kan det orsaka explosionsrisk.
4.7 Denna produkt är inte lämplig för belysning.
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4.8 Var vänlig och håll produkten borta från andras och ditt eget ansikte,
hud och olämpliga brännbara ämnen. Se till att bågen är helt avstängd
efter användning för att undvika fara.
4.9 Denna produkt bör hållas borta från öppen eld och temperaturer över
50 grader Celsius. Undvik långvarig sol exponering, särskilt i ett
glasfäste eller i en bil. Annars kommer det att orsaka överhettning,
brand eller funktionsfel och minska livslängden för tändaren.
4.10 Koppla bort strömmen omedelbart efter full laddning. Låt inte ett
fulladdat batteri anslutas till en strömkälla, eftersom överladdning
kommer att förkorta batteriets livslängd.
4.11 När du tänder ljus behöver du bara ta in ljuset i bågen
(Figur 2), som snabbt antänder ljuset. Ta bort aska och annat skräp
i huvudet på huvudet, för att inte påverka tändarens effekt.
Rör inte med händerna.

