Návod k obsluze elektronické cigarety
Tento výrobek není určen osobám mladším 18ti let!
Děkujeme Vám za zakoupení naší elektronické cigarety.
Elektronická cigareta je zařízení nahrazující klasickou cigaretu, která teplem zplyňuje chemikálie tzv.
e-liquidy a tím vytváří dým. Liquid může obsahovat různé úrovně nikotinu a potravinářské příchutě
napodobující obrovskou škálu chutí. Oproti klasické cigaretě neobsahuje nejvíce škodlivý dehet a více
než 4tisíce dalších karcinogenních látek. Kouř z elektronické cigarety není téměř cítit, čímž jste
ohleduplní vůči nekuřákům i Vám samotným.

POPIS SOUČÁSTÍ ELEKTRONICKÉ CIGARETY:
Každá elektronická cigareta se skládá z těchto částí
Cartridge (tanky)

Baterie

Atomizér, Cartomizér, Clearomizér atd.

1. Baterie
Baterie společně s jejími elektronickými prvky je vložená do pouzdra, na jehož těle je tlačítko
prosvětlené LED diodou, která indikuje její stav. Pokud při používání LED dioda začne blikat,
signalizuje to, že je baterie vybitá a je třeba ji dobít (některé typy baterií mají i vícestupňovou indikaci
stavu ). Např. Leo baterie svítí zeleně při plném nabití, žlutě při částečném vybití a červeně signalizuje
úplné vybití. Další způsoby signalizací stavu nabití jsou různé indikátory a displeje. K nabíjení
používejte vždy pouze přiloženou nabíječku. Při nabíjení může docházet k občasnému poblikávání
LED diody, nebo se střídá červená a zelená. Baterie je úplně nabitá, až pokud svítí zelená. Nabíjení
trvá 2-5hod. podle typu a kapacity baterie. Baterii doporučujeme po nabiti odpojit o nabíječky .
Baterie je poměrně citlivé zařízení proto se vyvarujte pádům baterie na zem nebo vyzkratování,
toto vše může vést ke zničení baterie.
Při nabíjení postupujte následovně:
Baterii našroubujte závitem do USB nabíječky ( nebo u tzv. baterií passtrough zastrčením mini USB do
zdířky na baterie) a poté ji vložte buď do síťového adaptéru, nebo přímo do USB vstupu v PC. Závit
není potřeba utahovat nadměrnou silou, hrozí poškození. Uzamknutí baterie je možné provést 5ti (u
některých typů 3) krátkými stisky, pro opětovné odemknutí postupujte stejně. Baterie jsou typu LI-ION
a nemají paměťový efekt to znamená, že není nutné baterii úplně vybíjet. Životnost baterie je cca 300
nabíjecích cyklů.

2. Atomizér atd.
Je součást cigarety, za pomocí kterého se odpařuje (zplyňuje) kapalina z cartridge (zásobníku) a tím
tvoří dým, který kuřák vdechuje. Při šroubování atomizéru k baterii, nevyvíjejte nadměrnou sílu.
Údržba atomizeru se provádí jeho odšroubováním od baterie a následném vyčištěním vodou nebo
lihem. Po vysušení je dobré atomizér zakapat liquidem a rozkouřit. Pokud je produkce dýmu
neuspokojivá, vyměňte jej za nový. Pravidelnou údržbou prodlužujete životnost atomizeru. U ostatních
typů jako jsou cartomizéry, clearomizéry a giantomizéry jsou způsoby použití podobné a jejich
specifika se dočtete na našem shopu u jednotlivých produktů popř. v technické sekci shopu

3.Plnění cartridge (tanku),clearomizéru atd.
Cartridge je zásobník, ze kterého se pomocí atomizéru odpařuje e-liquid. V případě prázdné cartridge

postupujte při jejím naplnění následovně:
Sejměte silikonovou zátku, naplňte zásobník liquidem a zátku opatrně nasaďte, aby těsnila po celém
obvodu. V případě plnění jiného zásobníku plnicí jehlou, postupujte tak, že po oddělení náústku od
cartridge uvidíte ve vrchní části silikonovou ucpávku s plnicím otvorem u okraje těla do něhož
zasunete plnicí jehlu a zásobník naplníte liquidem. Doporučujeme plnit cartridge na cca 90% obsahu.
Chráníte sebe i výrobky před potřísněním.

Upozorňujeme :
Nikotin obsažený v náplních liquidech je vysoce toxická látka, která se vstřebává i
pokožkou při potřísnění proto při manipulaci používejte ochranné pomůcky !

Chraňte před dětmi!
Nevhodné pro:
osoby mladší 18ti let dle zákona číslo 379/2005Sb
těhotné a kojící ženy, pacienti kteří by se měli vyvarovat kouření
lidé bez návyku kouření, lidé citliví na nikotin a ostatní látky obsažené v inhalantu

Bezpečnostní opatření:
baterii nevystavujte zbytečně vysokým teplotám
nenabíjejte baterie jinou než přiloženou nabíječkou
nevhazujte baterie do ohně
elektronickou cigaretu uschovávejte mimo dosah dětí
vyvarujte se pádů e-cigarety na tvrdé podložky
nedržte nadměrně dlouho tlačítko baterie, hrozí přepálení odporové spirálky
neprovádějte neodborné zásahy do elektroniky
Tento výrobek nesmí být likvidován s odpadem z domácnosti a má být vrácen do
místa zpětného odběru.
Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na
životní prostředí a lidské zdraví.
Z důvodu nebezpečných látek, obsažených v tomto výrobku. Spoluprací na správné likvidaci
výrobku současně napomůžete efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Podrobnější informace cituje ZÁKON O ELEKTROODPADECH 185/2001 Sb.
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