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EP708/ BT-906                                                    48010 

OPLAADBAAR TELESCOPISCHE AANSTEKER 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft voor het eerste gebruik, bewaar deze 
gebruiksaanwijzing op een veilige plek voor toekomstige referentie! 

 
WAARSCHUWINGEN   

1. Uit de buurt houden van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid, water en andere 
vloeistoffen. 

2. Betreiben Sie es nicht bei hoher Temperatur. 

3. Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen. 

4. Stel het niet bloot aan stevige impact en gooi er niet mee. 

5. Niet laten vallen, kortsluiten, aanpassen, uit elkaar halen of doorboren.  

6. Dit is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden en personen met een verminderd 
fysiek, gevoelsmatig of mentaal vermogen. 

7. Im Fall von Anomalien (Ausbuchtung, Hitze etc.) während des Ladevorgangs trennen Sie den 
USB-Stecker, stoppen den Einsatz und bringen Sie es zu einem qualifizierten Techniker. 

8. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde technicus. 

9. Trennen Sie es vom USB-Stecker nach Abschluss des Ladevorgangs. 

10. Houd het uit de buurt van vuur. Niet in brand steken of blootstellen aan een omgeving waar de 
temperatuur hoger is dan 49°C, omdat dit een explosie kan veroorzaken. 

11. Voorkomen dat voortgezet blootstelling aan zonlicht, vooral in een etuis voor glazen of auto. 

12. Voortdurend gebruik van de aansteker kan oververhitting van het product veroorzaken. 

PRODUCTBESCHRIJVING 
 

Fig.1 
 
 
 
 
 

 

Fig.2 
Met verlengde telescopische 
stangen  

1. Bogen ontbranding  
 

2. Veiligheidssloten 

3. Haken 

4. Telescopische stangen 
5. Ontstekingsknop 

6. Indicatielampje (LED oplaadindicatie) 

7. USB poorten voor opladen 

 
Accessoire: 1 x USB kabel 
(inbegrepen) 
 
Technische specificities 
 
Oplaadspanning: DC5V  170mA 
Batterijtype: 1 x polymeer Li-ion 
batterij, 3.7V  170mAh (inbegrepen) 
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BATTERIJ WORDT OPLAAD 
OPLAADTIJD VOOR HET VOLLEDIG OPGELADEN: Ongeveer 1u / 2u 
 
De USB-aansteker wordt voorgelezen geleverd is gewoonlijk klaar voor gebruik. Als het echter 
moet worden oplaad en voor een volgend laadproces, doe dit dan: 

1. Gebruik de meegeleverde oplaad kabel om de aansteker aan te sluiten op een USB-poort van 
een computer of ander oplaad apparaat. 
2. Bij het opladen gaat het lampje tussen de knop en de contactdoos branden. 
3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt de indicatie automatisch uitgeschakeld. 

BELANGRIJKE OPMERKING: 

- Zorg ervoor dat u de USB-oplaadkabel loskoppelt zodra de batterij volledig is opgeladen, de 
overbelasting of de levensduur van de batterij vermindert. 
- Gebruik het apparaat totdat de batterij volledig is ontladen en de eerste 5 keer volledig is 
opgeladen om de batterij te behouden. 
- Als het apparaat lange tijd niet is gebruikt, moet u het volledig opladen voordat u het gebruikt. 

HANDELINGEN 
 

A. Hoe de aansteker te gebruiken 
1. Druk eerst op de knop Veiligheidssloten rechts van het ontgrendelen. 
Opmerking: Zorg ervoor dat het aan de rechterkant is geplaatst, anders kan het 
contact niet worden uitgevoerd als het links is. 
2. Druk op de Ontstekingsknop, de bogen ontbranding relight. 
3. Nader de sigaret in de buurt van de ontstekingsboog. 

- Raak bogen ontbranding nooit aan om te voorkomen dat u uzelf 
verbrandt. 
- NIET langer dan 10 seconden onafgebroken toegang hebben om de levensduur 
van het product te voorkomen. 
- Zorg ervoor dat de vlam na gebruik volledig gedoofd is. 
- Buiten bereik van haren, gezicht, lichaam, kleding en brandbare materialen weg 
tijdens gebruik. 
- De aansteker kan een beetje heet zijn bij gebruik, het is normaal. 

4. Als je klaar bent, laat je het los om het uit te schakelen. 
5. Druk op de veiligheidsslotenknop aan de linkerkant om de ontstekingsfunctie 
te blokkeren. 
 

A. Hoe om de telescopische stangen uit te breiden en de aansteker te gebruiken 
 
1. Druk eerst op de veiligheidsslotenknop aan de linkerkant om de stangen te 
ontgrendelen. 
2. Spreid de stangen zo lang als het gaat. 
3. Om de aansteker te gebruiken, drukt u op de knop Veiligheidssloten aan de 
rechterkant. 
4. Herhaal de stappen 2, 3 en 4 in sectie A: Hoe de aansteker te gebruiken. 
5. Druk na gebruik op de onderkant van de  stangen. Zorg ervoor dat de 
Veiligheidssloten in de linkerstand staan om de ontstekingsfunctie te blokkeren. 
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE BATTERIJ 
 

AANDACHT 

 Lithium-ion batterijen kunnen gemakkelijk barsten, ontbranden of exploderen bij blootstelling aan 
hoge temperaturen of in direct zonlicht. 

 Niet demonteren of de batterij aan te passen. De batterij bevat veiligheid en bescherming 
apparaten die, indien beschadigd, kan hitte, explosie of ontbranding veroorzaken. 

 Naarmate de batterij niet uit het product kan worden verwijderd, moet je veilig het product van de 
batterij te verwijderen bij de inzamelpunten om het beschikbaar zijn voor dit type product te 
maken. Voor het afvoeren van het product, zorg ervoor dat de batterij helemaal leeg is. 

 

ONDERHOUD 

- Reinig alleen met een droge 
doek. 

 - - Het is belangrijk dat er geen vloeistof in het apparaat. 

Opslag: Bewaar het product op een lage, droge en luchtige temperatuur. 

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een 
speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich 
de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten 
bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de 
volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en 
elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een 
doorkruiste container op wielen.  
 
Geïmporteerd door EML – Prodis merk, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/ Gemaakt in de 
VRC 

Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Duitsland 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


