
Plasmasytytin TFA käyttöohje 

- kynttilöiden, kaasukeittimien/grillin sekä nuotion sytyttäminen ym. 

- toimii sähköllä, ei kaasua tai polttoainetta 

- lataus USB-johdolla (kaapeli mukana). Ei sisällä verkkovirtalaturia.  

- syttyy myös tuulisissa ja märissä olosuhteissa  

- turvallisempi – ei avointa liekkiä 

- muotoilu helpottaa sytyttämistä 

- taloudellinen ja ympäristöystävällinen 

- turvakansi ja automaattinen katkaisu 10 s. jälkeen 

- turvallinen ja helppo käyttää 

 

Turvaohjeet: 

- käyttö ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin 

- ei saa käyttää tiloissa, joissa räjähdysvaara 

- omatoimiset korjaukset ja muutokset laitteen toimintaan on kielletty 

- laite ei ole lelu. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.  

 

Sähköturvallisuus: 

- kytke laite USB-kaapelilla ainoastaan soveltuvaan USB-virtalähteeseen kuten tietokone, USB-liitoksella varusteltu laturi tai USB-hubi (DC5V +/- 
0,5V, 0.3 -1A) 

- Älä lataa, mikäli liitin on vaurioitunut 

- suorita lataus paikassa, missä henkilöt (esim. lapset), jotka eivät ymmärrä laitteen potentiaalisia riskejä, eivät pääse käsittelemään laitetta.  

- kytke laite irti latauksesta välittömästi, mikäli jotain poikkeavaa ilmenee. 

Vahinkojen ehkäisy: 

- Palovamman riski! Älä koske plasmakaareen.  

- mikäli laite ylikuumenee, lopeta käyttö ja anna jäähtyä ennen uudelleenkäyttöä.  

- älä pidä lähellä kasvoja tai muita ruumiinosia, vaatteita tai muita syttyviä materiaaleja. Älä tähtää ihmisiä tai eläimiä! 

- älä sytytä latauksen aikana 

-Räjähdys ja tulipalovaara! Ladattavaa akkua ei saa heittää tulee, aiheuttaa oikosulkua, ottaa pois laitteesta ladattavaksi. Älä yritä avata laitetta 
akun vaihtamiseksi. Akku on kiinteästi asennettu eikä ole vaihdettavissa.  

Muita turvaohjeita: 

- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille (yli 50 astetta), tärinälle tai iskuille. Vältä suoraa auringonpaistetta.  

- laite ei ole särkymätön, pudotetessa voi vaurioitua.  

- suojaa plasmakaaren kontaktipintoja epäpuhtauksilta ja likakertymiltä, esimerkiksi kynttilävahalta.  

- älä varastoi laitetta paikoissa, jossa on staattista sähköä tai magneettikenttä 

 

Käyttö: 

- ennen ensimmäistä käyttökertaa, lataa täyteen (latausvalo sammuu) 

- avaa käyttöpainikkeen suojakansi ja paina nappia. 



- plasmakaari syttyy ja on käytettävissä sytyttämiseen 

- plasmakaari sammuu automaattisesti 10 sekunnin jälkeen 

- mikäli tarpeellista, sytytä uudelleen 

- sulje suojakansi käytön jälkeen ja tarkista että plasmakaari on täysin sammunut.  

 

Lataus: 

- LED valo ilmaisee kun sisäänrakennettu akku pitää ladata. Lataa akku heti jolloin sen käyttöikä pitenee.  

- liitä mukana seuraava micro-USB kaapeli laitteen usb-liitokseen. Yhdistä laite USB kaapelilla ainoastaan sopivaan USB-latauslähteeseen. 

- Älä käytä voimaa USB- kaapelin kiinnittämiseen, kytkin sopii laitteeseen ainoastaan yhdessä oikeassa. asennossa  

- täysi lataus kestää n 1-2 tuntia 

- led valo ilmaisee, että lataus on päällä. Kun valo sammuu, on akku täysi. 

- irroita latauslähteestä.  

- älä jätä täysin ladattua laitetta kytkettynä virtalähteeseen. tämä voi lyhentää akun käyttöikää.  

- tee ylläpitolataus 6 kuukauden välein, vaikka tuotetta ei käytettäisi.  

Huolto: 

puhdista pehmeällä liinalla, älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.  

mikäli tarvetta, puhdista sytystyskaaren kontaktipinnat pienellä harjalla.  

säilytä kuivassa.  

Kierrätetään sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen, älä laita talousjätteeseen.  

Tekniset tiedot: 

Sytytyskerrat/ lataus 50-60 

Akun kesto  500 latausta 

Virtalähde: sisäänrakennettu Lithium- akku AC220mAh / 3,7V 

lataus: Micro-USB portti 

latausvirta DC 5V +- 0,5V, 0,3-1A (USB) 

latausaika 1-2 tuntia 

Maahantuoja: TFA Dostmann GmbH & Co. KG www.tfa-dostmann.de 

 

 

 

 

 

 

http://www.tfa-dostmann.de

