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Návod k obsluze

E-Zapalovač & USB nabíječka do auta TX-134
Bezplamenný elektronický zapalovač s výstupem USB 2,4A
Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v liště
“Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte
návod k obsluze prosím.
Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné
linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: support@technaxx.de
Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.
POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3
měsíce!
Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrnĕ.
Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případĕ záruky, obrat’te
se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.
Záruka 2 roky
Užijte si vašeho výrobku. Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře
známých internetových portálů.

Vlastnosti
Bezplamenný elektronický zapalovač cigaret v kombinaci s USB
nabíječkou do auta, nabíjení přes USB 5V/2.4A výstup Použitelné
u vozidel s DC 12V–24V zásuvka zapalovače cigaret Frekvence
použití je přibližně 30 krát, když je baterie plně nabitá (přibližně 500
krát dobíjecí) Ochrana proti nadproudu, přehřátí, přetížení, zkratu
Šetrný k životnímu prostředí (není použit žádný benzin, butan,
propan)
Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály
jsou suroviny a lze je opět použít. Vyřazené přístroje a baterie
nepatří do domovního odpadu! Čištění: Chraňte zařízení před
znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte
hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe.
Zařízení po vyčištění otřete. Distributor: Technaxx
Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt
a.M., Německo

Technická specifikace
Napájecí adaptér
Výstupní výkon
Pro vtápění
zpalovací cívky
Frekvence použití
Materiál
Hmotnost / Rozměry
Obsah balení

DC 12–24V (zásuvka zapalovače cigaret)
USB DC 5V/2,4A (celkově 12W)
Vestavěná
dobíjecí
90mAh
lithium
polymerová baterie 3.7V; ~500x dobíjecí;
doba nabíjení ~1 hodina
~30 krát (nebo více), když je baterie plně
nabitá
ABS + PC
28g / (D) 8.2 x (Š) 2.3 x (V) 1.6cm
Elektronický zapalovač & USB nabíječka do
auta TX-134, Návod k obsluze

Přehled produktu
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Záporný pól
Kladný pól
USB port 5V/2.4A

4 Zapalovací cívka
Posuvné víčko (pro
5
zapalovací cívky)

ochranu

Nabíjení
Chcete-li použít elektrický zapalovač, nejprve zcela nabijte baterii
TX-134 o výkonu 90mAh. Zapojte TX-134 do zásuvky zapalovače
cigaret ve vozidle a během jízdy bude akumulátor TX-134 nabit
(potrvá ~1 hodinu). Pokud je TX-134 plně nabito, svítí MODRÁ LED.

Provozní instrukce
Bezplamenný elektrický zapalovač
NIKDY SE NEDOTÝKEJTE ZAPALOVACÍ CÍVKA!
MŮŽE SE ZAHŘÁT AŽ NA 600°C !
K zapalování zapalovače palcem sejměte víčko a zapalovací
cívka se automaticky zahřeje po dobu ~10 sekund a automaticky se
vypne.
Pro zahřátí zapalovací cívky znovu zavřete nejdříve posuvný kryt
a znovu jej zatáhněte dolů.
Když zapalovací cívka svítí červeně, můžete zapálit cigaretu.
Po použití zkontrolujte, zda je zapalovací cívka zcela
zhasnutá.
POZNÁMKA: K čištění zapalovací cívky použijte měkký kartáč a
jemně smeťte popel. Dělejte to POUZE po úplném vychladnutí
zapalovací cívky!

Funkce nabíječky
TX-134 má 5V/2.4A USB port pro nabíjení. Zapojte TX-134 do
zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle. Poté připojte USB port
přístroje TX-134 kabelem USB vašeho telefonu pro pevné nabíjení.
Port USB má max. výstup 2.4A. Bude také detekovat napětí
telefonu a odpovídajícím způsobem přizpůsobí výstup.

Varování
Přístroj není vodotěsný. NIKDY přístroj nevystavujte kapající
nebo stříkající vodě/vodě/dešti/vlhkosti nebo jiným kapalinám, aby
se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Nenastavujte přístroj na oheň

nebezpečí výbuchy.

Uchovávejte přístroj mimo obličej, kůži, oděv a hořlavé látky.
Nikdy neubližujte lidem ani zvířatům
Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani rozebírat, může dojít ke
zkratu, poškození nebo dokonce spálení.
Přístroj neshazujte, nepoškozujte jej, mohlo by dojít k jeho
poškození.
Udržujte přístroj v suchém, bezprašném a větraném prostředí,
vyhněte se vysoké vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly
být vystaveny nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření.
Nabíjecí baterii zařízení nikdy nenabíjejte bez dozoru.
Nenechávejte plně nabitou baterii v připojeném zdroji nabíjení,
což může zkrátit životnost baterie.
Chcete-li prodloužit životnost tohoto zařízení, vytáhněte jej při
startování motoru.
Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a domácích zvířat.

