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Instrukcja obsługi

E-Zapalniczka & ładowarka USB do samochodu
USB TX-134
Bezpłomieniowa zapalniczka elektroniczna z wyjściem USB 2,4A
Deklaracja zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem
internetowym: www.technaxx.de/ (w pasku na dole “Konformitätserklärung”). Przed
1. użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi proszę.
Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta
z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych).
Email: support@technaxx.de
Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany
przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to
jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące!
Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania
produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W
przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w
którym zakupiono ten produkt.
Gwarancja 2 lata
Korzystaj z urządzenia. Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na
jednego z znanych portali internetowych.

Cechy
Bezpłomieniowa zapalniczka elektroniczna w połączeniu z ładowarką samochodową USB, ładowanie przez wyjście USB 5V/2,4A
Do użycia w pojazdach z gniazdkiem zapalniczki DC 12V–24V
Częstotliwość użytkowania wynosi ~30 razy, gdy akumulator jest
w pełni naładowany (ładowalny ~500 razy)
Ochrona przed
przetężeniem, przegrzaniem, przeładowaniem, zarciem Przyjazna
dla środowiska (nie używa się benzyny, butanu, propanu)
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały
opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je
recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami
gospodarstwa domowego. Czyszczenie: Chronić urządzenie
przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie
wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów
szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani
żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po
czyszczeniu. Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG,
Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Specyfikacje techniczne
Zasilacz
DC 12V–24V (gniazdko zapalniczki samochodowej)
Moc wyjściowa
USB DC 5V/2,4A (w sumie 12W)
Wbudowana ładowalna bateria 90mAh
Do ogrzewania
litowo-polimerowa 3,7V; ładowalna ~500x;
cewka zapłonowa
czas ładowania ~ 1 godzina
~30 razy (lub więcej), gdy bateria jest
Częstotliwość użycia
w pełni naładowana
Materiał
ABS + PC
Waga / Wymiary
28g / (D) 8,2 x (S) 2,3 x (W) 1,6cm
Zawartość
Zapalniczka elektroniczna & ładowarka USB do
pakietu
samochodu TX-134, Instrukcja obsługi

Przegląd urządzenia

1
2
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Biegun ujemny
Biegun dodatni
Port USB 5V/2,4A

4 Cewka zapłonowa
Przesuwana nasadka (w celu
5
ochrony cewka zapłonowa)

Ładowanie
Aby użyć zapalniczki elektrycznej, najpierw naładuj całkowicie
akumulator 90mAh TX-134. Podłącz TX-134 do gniazdka
zapalniczki samochodowej i podczas jazdy akumulator TX-134
zostanie naładowany (zajmie to ~1 godzinę). Gdy TX-134 jest
w pełni naładowany, świeci NIEBIESKA LED.

Instrukcje użytkowania
Bezpłomieniowa zapalniczka elektryczna
W ŻADNYM MOMENCIE NIE WOLNO DOTYKAĆ ŻARZĄCEJ SIĘ
CEWKA ZAPŁONOWA! MOŻE OSIĄGNĄĆ TEMPERATURĘ DO 600°C!

Aby włączyć zapalniczkę, zsuń kciukiem nasadkę, a cewka
zapłonowa rozgrzeje się automatycznie przez ~10 sekund i wyłącza
się automatycznie.
Aby rozgrzać cewkę ponownie, zasuń nasadkę i zsuń ją ponownie.
Kiedy cewka zapłonowa świeci na czerwono, możesz zapalić
papierosa.
Upewnij się, że cewka zapłonowa jest całkowicie zgaszona
po użyciu.
UWAGA: Aby wyczyścić cewkę, użyj miękkiej szczoteczki
i delikatnie zmieć popiół. Rób to TYLKO po całkowitym schłodzeniu
się cewka zapłonowa!
Funkcja ładowarki samochodowej
TX-134 posiada port USB 5V/2,4A do ładowania. Podłącz TX-134
do gniazdka zapalniczki w pojeździe. Następnie podłącz port USB
TX-134 za pomocą kabla USB smartfona do ładowania
przewodowego.
Port USB ma maks. wyjście 2,4A. Wykryje również napięcie
telefonu i odpowiednio dopasuje wyjście.

Ostrzeżenia
Urządzenie nie jest wodoodporne. NIGDY nie narażaj
urządzenie na działanie kapiących lub rozchlapywanych płynów/
wody/deszczu/wilgoci lub innych cieczy, aby zmniejszyć ryzyko
pożaru lub porażenia prądem.
Nie podpalaj urządzenia

niebezpieczeństwo wybuchu.

Trzymaj urządzenie z dala od twarzy, skóry, odzieży i substancji
łatwopalnych. Nigdy nie krzywdź ludzi i zwierząt.
Nie próbuj demontować urządzenia, ponieważ może to
spowodować zwarcie, uszkodzenie lub nawet poparzenie.
Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, może to
spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów lub mechaniki.
Przechowuj urządzenie w suchym, pozbawionym kurzu i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu, unikaj wysokiej wilgotności
i temperatury. Również akumulatora nie wolno narażać na
nadmierne gorąco ani bezpośrednie nasłonecznienie.
Nigdy nie ładuj akumulatora urządzenia bez nadzoru.
Nie pozostawiaj w pełni naładowanej baterii podłączonej do źródła
ładowania, może to skrócić żywotność baterii.
Aby wydłużyć żywotność tego urządzenia, należy odłączać je na
czas rozruchu silnika samochodu.
Trzymaj urządzenie z daleka od dzieci i zwierząt.

