
Hitaste P6 mini 
Návod k použití 

 
 

1. Specifikace 
 
 

 

Obsah balení 
1. Přístroj Hitaste P6 mini 
2. USB kabel 
3. Uživatelská příručka 
4. Certifikát 

Hmotnost 55 gramů 

Kapacita baterie (vestavěná) 1200 mAh 

Vstupní napětí 5V 

Čas nabíjení cca 3 hodiny 

Doba nahřívání 15 vteřin 

Doba provozu (kouření) 180–360 vteřin 

Plné nabití cca 15 ks tabákových tyčinek (210 vteřin / 
250 °C) 



Jednotlivé komponenty 

 

2. Návod k obsluze  

Aktivace displeje 
V pohotovostním režimu aktivujte displej stisknutím libovolného tlačítka. 

 



Nabíjení 
Když systém zjistí, že napětí baterie je příliš nízké, indikátor baterie začne blikat. Připojte 
zařízení k napájecímu adaptéru pomocí kabelu USB. Během nabíjení ikona baterie na 
displeji bliká. Během nabíjení není kouření podporováno. 

 

Nastavení teploty  
Stisknutím tlačítka + / - zvýšíte nebo snížíte teplotu, nastavitelnou teplotu ohřevu. 
Rozsah je 200 °C až 300 °C. Jako nejideálnější teplotu kouření se doporučuje použít 
250 °C.  

 

Nastavení času provozu  
V pohotovostním režimu stiskněte 5× tlačítko napájení, stisknutím tlačítka + / - upravte 
požadovaný čas kouření. Nastavení je dokončeno stisknutím tlačítka napájení. Po 
dokončení nastavení dioda 5× zabliká. Požadovaný čas kouření lze nastavit od 180 vteřin do 
360 vteřin. Během kouření není podporováno nastavení času. 

 

Zapnutí/vypnutí/pauza 
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko napájení 3× do 2 vteřin, aby se přístroj zapnul. 
Přístroj 1× zavibruje a na obrazovce se zobrazí zbývající energie, nastavená doba kouření, 
nastavení aktuální teploty a zobrazí se ikona nahřívání. Jakmile bude přístroj předehřán na 
požadovanou teplotu, opět zavibruje a je připraven ke kouření.  



Přístroj lze během kouření ručně vypnout 3× rychlým stisknutím tlačítka napájení. Přístroj 2× 
zavibruje, na displeji se zobrazí OVER a přístroj se vypne. 
Proces kouření lze pozastavit stisknutím a podržením napájecího tlačítka po dobu 2 vteřin. 
Teplota klesne na 100 °C. Pokračovat v kouření lze stisknutím a podržením napájecího 
tlačítka po dobu 2 vteřin. 
 

 

Pracovní doba provozu 
Nepřetržitý provoz přístroje je až 6 minut. Během kouření se na obrazovce zobrazuje 
aktuální teplota. Před ukončením kouření přístroj 1× zavibruje a upozorní na konec času. 
Přístroj zobrazí po dobu 3 vteřin OVER po ukončení kouření, poté se vrátí do hlavního 
rozhraní a obrazovka se vypne o 5 vteřin později. 

 

Vymazání záznamu kouření 
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko napájení 5× rychle za sebou, nastavený čas 
kouření bliká, poté rychle stiskněte tlačítko napájení 5× a čas kouření se změní na zbývající 
počet tabákových tyčinek. Následně stiskněte kterékoli tlačítko pro dokončení vymazání. 
Během kouření není podporován restart záznamu kouření. 



 

Ochrana proti přehřátí 
Při zapnutí nebo používání funkce čištění se na displeji zobrazí “TOO HOT”. Nechejte 
zařízení vychladnout alespoň 1 minutu a poté jej znovu spusťte.  

 

Čištění 
Funkci čištění lze zahájit dvěma způsoby.  
 

A) Nejprve v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko napájení 8×, zařízení se začne 
automaticky čistit a upozorní 1× zavibrováním. Na displeji se zobrazí “CLEAN ……”, 
které upozorňuje na právě probíhající proces čištění. Po 5 vteřinách začne odpočet a 
povrch topné tyče se automaticky začne čistit. Po dokončení automatického čištění 
přístroj opět zavibruje. 

 
 

B) Po vykouření každých 5 tabákových tyčinek systém automaticky upozorní, pokud je 
třeba zařízení vyčistit. Současně 5× zavibruje, stisknutím tlačítka + / - přepnete “Y” 
(ano) a “N” (ne), vyberete “Y” pro zobrazení “Pls remove the tabacco stick”, vyjměte 
tabákovou tyčinku. Vyjmutí tabákové tyčinky potvrďte stisknutím tlačítka napájení a 
přístroj přejde do stavu čištění. Pokud vyberete “N” nebo nereagujete po dobu 15 
vteřin, přístroj se vrátí do hlavního rozhraní. Před čištěním věnujte pozornost 
řádnému odstranění tabákové tyčinky.  



 
 
Po dokončení automatického čištění vyjměte tepelně izolované víčko, očistěte jej od 
uhlíkového prachu čisticím kartáčem nebo čisticím tamponem. Poté vložte tepelně izolované 
víčko zpět na zařízení a pokračujte v používání. 

 



3. Upozornění 
● Zařízení se skládá z přesných obvodů a součástí. S výjimkou výrobce se jej prosím 

nezkoušejte rozebrat. Neodpovídáme za žádné poruchy nebo nehody způsobené 
neodbornou demontáží mimo autorizovaný servis.  

● Pro zajištění optimálního kouře a chuti se přesvědčte, že je tabáková tyčinka suchá. 
Vlhkost může ovlivnit chuť a kouř. 

● Zákaz prodeje a užívání osobám mladším 18 let. 
● Chraňte zařízení před pádem, hrozí nenávratné poškození. 

 
 


