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Gebruikersaanwijzing

E-Aansteker & USB-autolader TX-134
Vlamloze elektronische aansteker met USB 2,4A-uitgang
U treft de Verklaring van Conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende
Internet-link: www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”).
Voordat eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing alsjeblieft.
Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut
vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis
E-mail: support@technaxx.de
Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen
voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het
apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt! OPMERKING:
Zet het volume niet te hoog – u kunt hier gehoorbeschadiging door oplopen!
Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop
produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een
beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel
waar u dit product gekocht heeft.
Garantie 2 jaar
Veel plezier met het product. Deel uw ervaringen en meningen over een van de
bekende internetportals.

Bijzonderheden
Vlamloze elektronische sigarettenaansteker gecombineerd met
een USB-autolader, laden via USB 5V/2,4A-uitgang Bruikbaar in
voertuigen met DC 12V–24V sigarettenaanstekeraansluiting
De
gebruiksfrequentie is ~30 keer wanneer de batterij volledig is
opgeladen (~500 keer oplaadbaar)
Beveiligd tegen overstroom,
over- verhitting, overbelasting, kortsluiting Milieuvriendelijk (geen
benzine, butaan, propaan wordt gebruikt)
Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden
gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk
afval. Reiniging: Bescherm het toestel tegen verontreiniging.
Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het
gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN
oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen.
Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388
Frankfurt a.M., Duitsland

Technische specificaties
Voedingsadapter DC 12–24V (sigarettenaanstekeraansluiting)
Uitgangsvermogen
USB DC 5V/2,4A (in totaal 12W)
Ingebouwde oplaadbare batterij 90mAh
Voor het verwarmen
lithium-polymeer3,7V; ~500x oplaadbaar;
van de gloeispiraal
oplaadtijd ~1 uur
~30 keer (of meer) wanneer de batterij
Gebruiksfrequentie
volledig is opgeladen
Materiaal
ABS + PC
Gewicht / Afmetingen 28g / (L) 8,2 x (B) 2,3 x (H) 1,6cm
Inhoud van
Elektronische aansteker & USB-autolader
de verpakking
TX-134, Gebruikersaanwijzing

Productoverzicht
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4 Gloeispiraal
Schuifdop (om de gloeispiraal te
5
beschermen)

Opladen
Om de elektrische sigarettenaansteker te gebruiken, laadt u eerst de
90mAh-batterij van de TX-134 volledig op. Sluit de TX-134 aan op
de sigarettenaanstekeraansluiting van het voertuig en tijdens het
rijden wordt de batterij van de TX-134 opgeladen (dit duurt ~1 uur).
Wanneer de TX-134 volledig is opgeladen, brandt de BLAUWE LED.

Gebruiksaanwijzingen
Vlamloze elektrische sigarettenaansteker
RAAK DE GLOEISPIRAAL IN GEEN GEVAL AAN!
HET KAN 600°C BEREIKEN!
Om de aansteker in te schakelen, trekt u de schuifdop met uw
duim naar beneden en de gloeispiraal wordt automatisch heet voor
~10 seconden en schakelt automatisch uit.
Om de gloeispiraal opnieuw heet maken, sluit u eerst de
schuifdop en trekt u hem opnieuw naar beneden.
Wanneer de gloeispiraal rood gloeit, kunt u uw sigaret ontsteken.
Zorg ervoor dat de gloeispiraal na gebruik volledig is
gedoofd.
OPMERKING: Gebruik voor het reinigen van de gloeispiraal een
zachte borstel en veeg de as voorzichtig weg. Doe dat ALLEEN
nadat de gloeispiraal volledig is afgekoeld!

Autoladerfunctie
De TX-134 beschikt over een 5V/2,4A USB-poort voor het
opladen. Sluit de TX-134 aan op de sigarettenaanstekeraansluiting
van de voertuig. Sluit vervolgens de USB-poort van de TX-134 aan
met de USB-kabel van uw Smartphone voor opladen via een kabel.
De USB-poort heeft een max. uitgang van 2,4A. Hij zal ook de
telefoonspanning detecteren en past de uitgang overeenkomstig
aan.

Waarschuwingen
Het apparaat is niet waterdicht. Stel het apparaat NOOIT bloot
aan druppelend/spattend water/water/regen/vocht of andere vloeistoffen om het risico op brand/elektrische schokken te verminderen.
Stel het apparaat niet bloot aan vuur

gevaar voor explosie.

Houd het apparaat uit de buurt van uw gezicht, huid, kleding en
brandbare stoffen. Doe nooit mensen of dieren pijn.
Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of te demonteren, dit
kan leiden tot kortsluiting, schade of zelfs brandwonden.
Laat het apparaat niet vallen en schud er ook niet mee, de
inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor
kapot gaan.
Houd het apparaat in een droge, stofvrije,geventileerde omgeving,
vermijd hoge luchtvochtigheid & hoge temperaturen. De batterij mag
ook niet blootgesteld worden aan overmatige hitte en direct zonlicht.
Laad de oplaadbare batterij van het apparaat nooit zonder
toezicht op.
Laat de volledig opgeladen batterij niet achter op de aangesloten
laadbron, dit kan de levensduur van de batterij verkorten.
Voor een langere levensduur van dit apparaat, verwijdert u het
apparaat wanneer u de motor van de auto start.
Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en huisdieren.

