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Deze elektronische sigarettenaansteker wordt aangedreven door een milieuvriendelijke, oplaadbare 
batterij. Deze accu kan honderden malen worden opgeladen en ontladen.  
De USB-poort van dit apparaat dient slechts voor het opladen van de accu. 
U kunt de USB-poort voor het opladen van uw aansteker met uw pc of met uw telefoonoplader 
verbinden. U kunt de aansteker met alle apparaten die een spanning van niet onder DC 5 V +/- 0,5 V 
en 3000 mA afgeven. 
 
Eerste ingebruikname of opnieuw ingebruikname: 
Als u uw USB-aansteker voor de eerste keer in gebruik neemt of na een lange tijd opnieuw in gebruik 
wilt nemen, sluit dan het apparaat om op te laden via de USB-kabel aan op bijv. uw pc. 
Na een korte tijd verbreekt u de verbinding en steekt dan na 10 seconden de kabel er weer in – nu 
pas begint het opladen. Dit wordt ook nog aangegeven door het blauwe ledlampje. Na ca. 3 uur is de 
accu vol opgeladen – het blauwe ledlampje gaat uit. Nu dient u zo snel mogelijk de verbinding te 
verbreken, omdat het overbeladen van de accu de levensduur verkort. 
 
Papiergeld met de ledlamp controleren: 
Met de blauwe led van uw sigarettenaansteker kunt u gemakkelijk papiergeld controleren op 
echtheid. In het papier zijn gelijkmatig vezels verwerkt, die door het blauwe ledlampje oplichten. 
 
WAARSCHUWING! 
Het apparaat niet in contact met water of andere vloeistoffen laten komen. Kortsluiting gevaar!  
Het apparaat uit de buurt houden van vuur. Explosie gevaar! 
Het apparaat alleen maar met USB geschikte apparaten in de boven genoemde spanning laden. Een 
andere spanning of andere aansluiting kan het apparaat beschadigen resp. explosies veroorzaken. 
 

Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet 
bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische 
apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties 
voor de afvalverwijdering.  

 
Eurotops Versand GmbH    
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Duitsland 
 
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026-736333 of 
info@eurotops.nl. Een eventuele teruggave van producten dienen te worden gericht aan het 
retouradres vermeld op uw factuur. 
 
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. 
Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. 
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