
Brichetă flexibilă cu plasmă NOLA 582 USB 

Potrivită pentru aprinderea sobelor pe gaz, șemineurilor, lumânărilor, etc. 

ATENȚIONARE: 

- Nu lăsați la îndemâna copiilor. 

- Întrerupeți utilizare înainte de refolosire sau la preîncălzire și lăsați să se răcească. 

- Nu atingeți arcul voltaic, acesta poate provoca arsuri / accidente. 

- Folosiți o cârpă uscată și moale pentru curățare. 

- Nu introduceți obiecte în orificiul arcului voltaic. 

- Nu expuneți la foc sau la apă. 

- Nu încercați să dezasamblați dispozitivul. 

- Produs fragil – nu aruncați bricheta pe podea. 

- Citiți cu atenție instrucțiuni de folosire. 

AVERTIZARE: 

- Flacăra se stinge automat după 10 secunde din  motive de siguranță. Pentru următoarea 

aprindere opriți și porniți din nou comutatorul.  

- Nu folosiți bricheta pe timp de încărcare. 

- Nu expuneți produsul la soare și la temperaturi de peste 49 °C. 

- Nu lăsați bricheta încărcată conectată la sursa de alimentare. 

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE: 

- Glisați în sus protecția argintie a comutatorului și apăsați comutatorul negru de sub aceasta. 

După folosire glisați capacul înapoi. 

- Dacă bateria este aproape descărcată, durata scânteiei de aprindere este foarte scurtă și 

lumina LED de pe partea laterală semnalizează cu albastru. Încărcați bateria.  

- Pentru încărcare conectați conectorul micro-USB al cablului de alimentare în brichetă și 

celălalt capăt la portul USB al PC-ului sau la un alt port USB cu ieșire 5V±0,5V, 0,3-1A. 

- Încărcare completă durează  2 ore. Lumina de control semnalaează cu albastru în timpul 

încărcării, după ce este încărcat complet, lumina se va stinge. Bricheta încărcată complet 

poate fi folosită de aproximativ 60x.  

- Nu lăsați la încărcat mai mult de 5 ore. După încărcare deconectați bricheta din încărcător. 

- Bateria lucrează pe baza unei reacții chimice, dupo o durată mai lungă de neutilizare, 

recomandăm încărcarea acesteia la fiecare șase luni, pentru a-și menține durabilitatea.  

SPECIFICAȚII: 

- Baterie integrată din litiu: 220 mAh, 3,7 V 

- Timp de încărcare aproximativ 1,5 – 2 ore 

- Fabricat în China 


