
Pluscig P7 
Návod k použití 

 

 

1. Specifikace 

 
 
 

Hmotnost 98 gramů 

Rozměry 110 * 33 * 23 milimetrů 

Kapacita baterie (vestavěná) 3500 mAh 

Doba nabíjení 2 hodiny 

Vstupní/výstupní napětí 5/3,7V 

Čas nabíjení cca 2 hodiny 

Doba nahřívání 5–7 vteřin 

Doba provozu (kouření) 180–270 vteřin 

Plné nabití cca 40–50 ks tabákových tyčinek 



 

Obsah balení 
1. Přístroj Pluscig P7 (1 ks) 
2. Nabíjecí kabel micro USB (1 ks) 
3. Čisticí kartáček (1 ks) 
4. Uživatelský manuál (1 ks) 
5. Certifikát (1 ks) 
6. Obal (1 ks) 

Jednotlivé komponenty 

 



2. Návod k obsluze  

Zapnutí/vypnutí pohotovostního režimu 
Stiskněte 3× během 2 sekund tlačítko napájení. V případě nečinnosti se přístroj automaticky 
po 10 minutách vypne nebo ho můžete vypnout 3× stisknutím napájecího tlačítka během 2 
sekund. 

Nastavení teploty  
Stiskněte v zapnutém režimu tlačítko +, pokud chcete teplotu zvýšit, nebo tlačítko - pokud 
chcete teplotu snížit. Rozsah je 250 °C až 330 °C. Za nejideálnější teplotu kouření se 
považuje 260 °C pro ochucenou tabákovou tyčinku a 285–295 °C pro neochucenou 
tabákovou tyčinku. Doba ohřevu topné komory je pevně stanovena na 5–7 sekund.  
 

 
 

 

 

Menu 
V zapnutém režimu stiskněte zároveň tlačítka + a - a následně stiskněte tlačítko napájení 
pro vyvolání nabídky menu. V nabídce menu je možné zahájit proces čištění, změnit dobu 
kouření, restartovat počet vykouřených tabákových tyčinek.  
 

 



Čištění 
Pro zahájení procesu čištění zvolte v menu první možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka 
napájení.  
 

 
 
Na displeji se zobrazí “CLEAN” a nabídka “Y” a “N”. Mezi nabídkami se pohybujete 
stisknutím tlačítek + a -. Pro pokračování zahájení procesu čištění vyberte “Y” a tuto volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka napájení.  

 
 
Následně budete dotázáni, zda jste sejmuli tepelně izolovaný kryt dotazem “REMOVE?” na 
displeji. Sundání tepelně izolovaného krytu je podmínkou pro zahájení procesu čištění. Pro 
pokračování zahájení procesu čištění vyberte “Y” a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
napájení.  

 
Následně bude zahájen proces čištění, který trvá 30 sekund. Na displeji je vidět odpočet 
času. Během procesu čištění nijak nezasahujte do prostoru odejmutého víka, kde se 
nachází toplné těleso. Po ukončení procesu čištění vyčistěte komoru s topným tělesem 
pomocí přiloženého čistícího kartáčku. 
 
Po vykouření 5 tabákových tyčinek se zobrazí menu nabízející zahájení procesu čištění. 
Čištění je doporučeno po každé 5. vykouřené tabákové tyčince. 

Změna doby kouření 
Pro změnu doby kouření zvolte v menu druhou možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka 
napájení. Následně stisknutím tlačítka + dobu kouření prodloužíte o 5 sekund, stisknutím 
tlačítka - dobu kouření zkrátíte o 5 sekund. Doba kouření se pohybuje v intervalu 180–270 
sekund. Potvrďte dobu kouření stisknutím tlačítka napájení.  
 

 



Restart počítadla vykouřených tabákový tyčinek 
Pro restart počítadla vykouřených tabákových tyčinek zvolte v menu třetí možnost a potvrďte 
ji stisknutím tlačítka napájení. Následně vyberte možnost “Y” pro restart nebo možnost “N” 
pro zrušení restartu počítadla. Mezi možnostmi “Y” a “N” se pohybujete pomocí tlačítek + a -. 
Volbu potrvďte stisknutím napájecího tlačítka.  
 
 

 
 
 

Zahájení kouření 
1. Zapněte zařízení 3× stisknutím napájecího tlačítka během 2 sekund 
2. Vložte tabákovou tyčinku 
3. Vyberte požadovanou teplotu 
4. Držte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, následně přístroj zavibruje 
5. Zahájí se nahřívání topného tělesa, jehož aktuální teplotu je možné vidět na displeji 
6. Přístroj opět zavibruje, což signalizuje nahřátí na předem zvolenou teplotu 
7. Na displeji se spustí odpočet doby kouření 
8. Po uplynutí odpočtu přístroj zavibruje 
9. Vyjměte tabákovou tyčinku 
10. Pokud chcete ihned kouřit další tabákovou tyčinku, postupujte od 1. kroku 

 

Vyjmutí tabákové tyčinky 
Tabákovou tyčinku můžete vyjmout krouživými pohyby doleva/doprava a postupným 
vysunutím nebo pomocí vyjmutí tepelně izolovaného krytu, do kterého je tabáková tyčinka 
vložena. 

Nabíjení 
Připojte zařízení k napájecímu adaptéru (5V) pomocí přiloženého kabelu micro USB po dobu 
2 hodin. Průběžný stav nabití zobrazuje ikona baterie na displeji.  
 

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



● Zabraňte vniknutí vlhkosti nebo vody do zařízení. 
● Nepoužívejte přístroj během nabíjení. 
● Užívání přístroje není vhodně pro těhotné a kojící ženy. 
● Zákaz prodeje a užívání osobám mladším 18 let. 
● Chraňte zařízení před pádem, hrozí nenávratné poškození. 


