
11 Ochrana proti přehřátí 
Když zapnete nebo použijete funkci čištění, 
přístroj zobrazí PŘÍLIŠ HORKÝ, nechejte 
produkt asi 1 minutu vychladnout, aby znovu 
fungoval.  

Bezpečnostní opatření
 • Zařízení se skládá z přesných obvodů a 
součástí.  Kromě výrobce se jej prosím 
nepokoušejte rozebírat.  Neneseme 
odpovědnost za jakékoli poruchy nebo 
nehody způsobené soukromou demontáží. 
 • Za ú • Za účelem optimalizace kouře a chuti se 
ujistěte, že je tabáková tyčinka suchá, jinak 
bude ovlivněn kouř a chuť.  
 • Mládež mladší 18 let má zakázáno zařízení 
používat.  
 • Neponořujte žádnou část nebo součást 
zařízení do vody.  
 •  • Dejte si pozor na pád a rozdrcení.

Specikace

tepelný kryt

tlačítko napájení

tlačítka +/-

OLED displej

tlačítko 
fotoaparátu

3200mAh
baterie

Kapacita baterie: Vestavěná 3200mAh 5V / 2A
Váha: 93g 
Rozměry:  10 * 32 * 21mm 
Vstupní napětí: 2A 
Doba nabíjení: Asi 2 hodiny 
PPracovní doba: 180-360 sekund na plné nabití  
Výdrž asi 32ks tabákových tyčinek (210 
sekund 250 ° C)

Hitaste Hi10 Typ C kabel

Čistící kartáč Vatové 
tyčinky

Návod k 
použití certikát

Obsah Balení

Součásti
Tabáková tyčinka

Tepelný kryt

Vnitřní tepelný kryt

Nahřívač3200mAh Baterie
Napájecí tlačítko

Tlačítko +/-
OLED obrazovka

Tlačítko fotoaparátu

Návod k užívání

Konec kouření

počet cyklů

Nastavení teploty Čas

1 Aktivační obrazovka V pohotovostním 
režimu aktivujte obrazovku stisknutím 
tlačítka napájení nebo plus a minus.

Zapnuto / Vypnuto V pohotovostním režimu 
zapněte napájení stisknutím tlačítka napájení 
třikrát do 2 sekund, zařízení jednou zavibruje a 
na obrazovce se zobrazí aktuální úroveň nabití 
baterie, počet cyklů, odpočítávání nastavené 
doby kouření a změna teploty. Během 
předehřívání se zobrazuje teplota nahřívače.  
Teplota se postupně Teplota se postupně zvyšuje, když teplota 
předehřívání stoupne na nastavenou teplotu, 
zařízení bude znovu vibrovat, je připraveno.  
Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapnete a 
vypnete.  Během kouření lze zařízení ručně 
vypnout, třikrát rychle stisknout tlačítko 
napájení, zařízení jednou zavibruje, přestane 
fungfungovat a zobrazí „OVER“, poté se vrátí do 
hlavního rozhraní a obrazovka se vypne o 15 
sekund 

Pracovní doba
Nepřetržitá pracovní doba je až 6 minut.  
Během kouření se na obrazovce zobrazuje 
aktuální teplota se změnou v reálném čase.  
Před koncem kouření zařízení jednou 
zavibruje.  Při ukončení kouření zařízení 
zobrazí na 3 sekundy OVER, poté se vrátí 
do hlavního rozhraní a po 15 sekundách se 
obobrazovka vypne.

Max 6 minut

Odpočet
Funkce pauzy
KouKouření pozastavte stisknutím vypínače po 
dobu 1 sekundy, teplota se udrží na 100 
stupních a při pozastavení se zobrazí „Il“. 
Opětovným stisknutím vypínače po dobu 1 
sekundy se obnoví normální kouření.  Doba 
pauzy prodlužuje pracovní dobu 
normálního kouření. Pokud celková doba 
paupauzy přesáhne 6 minut, má se za to, že 
kouření je dokončeno a zařízení se zastaví.

Pauza

Kouření

ikona fotoaparátu

tlačítko fotoaparátu

Funkce Bluetooth Sele 
1. První párování aktivujte stisknutím 
tlačítka Bluetooth na 2 sekundy a ikona 
fotoaparátu se zobrazí na 1 sekundu.

2).  Zapněte Bluetooth mobilního 
telefonu a detekujte všechna Bluetooth 
zařízení poblíž.  Pokud nenajdete 
Spárovat nové zařízení, zkontrolujte v 
části „Dostupná zařízení“ nebo klepněte 
na Obnovit.

3).  Najděte a klepněte na FOTO pro spárování 
s telefonem.  Po spárování se ukáže, že PHOTO 
je připojeno.  (jak je znázorněno na obrázku 1) 

4).  Po úspěšném spárování se na obrazovce 
Hi10 zobrazí ikona fotoaparátu.  (jak je 
znázorněno na obrázku 2)

obrázek 1

obrázek 2

ikona fotoaparátu

2. Jak pořídit sele 
ZapněZapněte funkci fotoaparátu v telefonu a 
stisknutím tlačítka fotoaparátu na Hi10 
pořiďte fotograi.  3. Pracovní doba 
Bluetooth na Hi10 je po aktivaci Bluetooth 
(stiskněte jednou tlačítko fotoaparátu 
Bluetooth) a po 20 minutách se přepne do 
režimu spánku a malá ikona zmizí, stiskněte 
jednou tlačítko jednou tlačítko fotoaparátu pro opětovnou 
aktivaci.  

4. Spárované zařízení
PPo prvním spárování zařízení není nutné 
opakovat proces párování, abyste se mohli 
znovu připojit, pokaždé, když zapnete 
Bluetooth telefonu a aktivujete funkci 
Bluetooth sele Hi10, může být spojení 
automaticky avázáno.  

5. Jak spárovat další mobilní telefon 1. Zrušte 
první spárovaný telefon.  2. Opakujte první 
krok párování. 

ikona fotoaparátu

tlačítko fotoaparátu

6 Nastavení doby kouření 
V pohoV pohotovostním režimu stiskněte 
pětkrát tlačítko napájení, nastavená doba 
kouření bliká, stisknutím tlačítka plus / 
minus upravte požadovanou dobu 
kouření.  Po dokončení nastaveného času 
obrazovka 5krát zabliká, poté se zastaví 
nebo jedním stisknutím tlačítka napájení 
dokončídokončíte nastavení.  Požadovanou dobu 
kouření lze nastavit od 180 sekund do 
360 sekund.  Během kouření není možné 
nastavení času.  

 7 Nastavení teploty
  Stisknutím tlačítka +/- zvýšíte nebo 
snížíte teplotu, nastavitelný teplotní 
rozsah je 200 ° C - 300 ° C.  Jako nejlepší 
teplota kouření se doporučuje použít 250 
° C.  Odlišná značka tabákové tyčinky má 
odpovídajícím způsobem mírný rozdíl 
teplot.

nastavení času

nastavení teploty

8 Vymazání záznamu kouření 
V pohoV pohotovostním režimu stiskněte tlačítko 
napájení pětkrát, stisknutím tlačítka +/- 
upravte pracovní dobu, stisknutím tlačítka 
napájení ukončete.  Když bliká doba kouření,  
znovu 5krát tlačítko napájení a přepněte 
blikající čas kouření na počet tabákových 
tyčinek , v tomto okamžiku stiskněte jednou 
tlačítko +/- ptlačítko +/- pro dokončení mazání, poté 
stiskněte napájení  tlačítko pro potvrzení a 
ukončení, nebo vyčkejte 10 sekund, než se 
automaticky ukončí.  

9 Nabíjení
PPokud systém před kouřením zjistí, že je 
napětí baterie příliš nízké, začne blikat 
indikátor baterie.  Pokud je napětí baterie 
nižší než 3,4 V, výstup se zastaví a na 
obrazovce se zobrazí VOLT LOW, indikátor 
baterie na obrazovce bliká, v tuto chvíli 
prosím nabijte zařízení a připojte jej k 
počítači nebo 5V napájecímu počítači nebo 5V napájecímu zdroji pomocí 
kabelu USB  Indikátor baterie na obrazovce 
bliká, což znamená, že se nabíjí.  Zařízení se 
vrátí do hlavního rozhraní, když je plně 
nabité a obrazovka se vypne po 5 
sekundách.  Během nabíjení neužívejte.

nastavení času

počet tyčinek

10 Čištění 
1. Ruční čiš1. Ruční čištění: V pohotovostním režimu 
stiskněte tlačítko napájení 8krát, zařízení 
přejde do režimu čištění s 1 vibrací, zobrazí 
„CLEAN..“ po dobu 5 sekund, začne počítat 
po 20 sekundách a poté bude čištění  
dokončeno.  Zařízení znovu zavibruje, aby 
opustilo režim čištění, a zobrazí „OVER“ nebo 
třtřikrát stiskněte tlačítko napájení, abyste 
opustili a vrátili se do hlavního rozhraní.  
2. Automatické čištění: Po vykouření 
každých 5 tabákových tyčinek systém 
automaticky vyskočí „CLEAN Y N“ (pokud je 
třeba zařízení vyčistit).  Současně zařízení 
vibruje 5krát.  Když bliká N, stisknutím 
tlačítka napájení ukončete čištění a přejděte 
do hlavního rozhraní.  Pokud nevyberete, 
zazařízení se automaticky vypne  Stisknutím 
tlačítka plus / minus přepnete na Y a N. Po 
výběru Y se zobrazí „Pls remove theigar 
stick“, po 10 sekundách začne čištění, na 10 
sekund se zobrazí „CLEAN ...“,  po 20 
sekundách  návrat do hlavního rozhraní.  
Před čištěním odstraňte tabákovou 


