ZAPALARKA PLAZMOWA USB
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3. Uwagi i środki ostrożności

1. Informacje ogólne
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Kompaktowa zapalarka plazmowa. Doskonale sprawdzi się w zastosowaniach
kuchennych czy przy rozpalaniu kominka. Wygodna i długa rękojeść wyposażona
została w przycisk uruchamiający zapalarkę, diodę kontrolną oraz wskaźnik
naładowania baterii. Urządzenie nie wymaga żmudnej wymiany baterii! Posiada
wbudowany akumulator, który łatwo naładować za pomocą dołączonego kabla USB.
Ramię zapalarki zostało wykonane z solidnej stali nierdzewnej, a możliwość jego
wygięcia w płaszczyźnie 360 stopni ułatwia wzniecenie ognia. Funkcja
automatycznego wyłączania zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
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Kompaktowa zapalarka plazmowa z wbudowanym akumulatorem.
Doskonale sprawdzi się przy kuchence gazowej czy rozpalaniu kominka.
Wygodna i długa rękojeść z panelem kontrolnym ułatwia korzystanie z
urządzenia.
Stalowe ramię zapalarki wygina się w płaszczyźnie 360 stopni.
Funkcja automatycznego wyłączania po 10 sekundach.
Zintegrowany zapłon piezoelektryczny.
Materiał: tworzywo sztuczne + stal nierdzewna
Zasilanie: wbudowany akumulator Li-Po 220mAh
Kabel USB do ładowania w komplecie
Czas ładowania: 1-1,5h
Długość całkowita: 25,3 cm
Długość ramienia: 8,5 cm
Średnica: 1,5 cm
Kolor: czarny + srebrny

Nagnij ramię zapalarki, aby ustawić je dokładnie w miejscu planowanego
rozpalenia ognia.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika, aby wyzwolić łuk elektryczny / plazmę
w górnej części zapalarki.
Puść przycisk po rozpaleniu ognia aby wyłączyć zapalarkę.
UWAGA: Po 10 sekundach od uruchomienia zapalarka zostanie wyłączona
automatycznie.
Diody kontrolne pod przyciskiem włącznika informują o stanie naładowania
akumulatora (4 diody – maksymalny poziom → 0 diod – akumulator
rozładowany).
Po rozładowaniu akumulatora wepnij wtyk microUSB na spodzie zapalarki, zaś
drugi koniec dołączonego w zestawie kabla do portu USB komputera /
powerbanku bądź ładowarki.

Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury!
Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę praw do gwarancji
i rękojmi oraz ryzyko jego uszkodzenia.
Nie umieszczaj blisko materiałów wybuchowych.
Nie dotykaj końcówki świeżo po użyciu.
Unikaj bezpośredniego kontaktu plazmy ze skórą
Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieodpowiednie użycie może
być przyczyną poparzenia oraz uszkodzenia zapalarki.

W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do
wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji
przedstawionych w niniejszej instrukcji.

