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Provozní pokyny

Stav baterie
V pohotovostním režimu stiskněte jednou 
tlačítko napájení, abyste zkontrolovali aktuální 
stav baterie na 1 sekundu. Rozsvícení zdola 
nahoru, 1/5 světla pro 20 % zbývajících 
baterií, 2/5 světla pro 40 % zbývajících baterií, 
3/5 světla pro zbývajících 60 % baterie, 4/5 
světla pro 80 %, plné světlo pro 100 % 
zbývající baterie.zbývající baterie.

V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko 
ovládání teploty pro kontrolu aktuální teploty.

1 světlo pro první rychlostní stupeň  (230±10°C)
2 světla pro druhý rychlostní stupeň (240±10°C) 
3 světla pro třetí rychlostní stupeň (250 ±10°C)
4 světla pro čtvrtý rychlostní stupeň (260±10°C) 
5 světel pro pátý rychlostní stupeň (270±105 světel pro pátý rychlostní stupeň (270±10°C) 

Tlačítko napájení

Nastavení teploty

Tlačítko teploty Indikátor stupňů

Nastavení teploty

Kouření

Indikátor nastavené teploty

Stiskněte tlačítko teploty a indikátor se 
rozsvítí. Teplota je rozdělena na 5 rychlostních 
stupňů. 
Každé světlo představuje základní hodnotu, 
které jsou: 230°C, 240°C, 250°C, 260°C, 
270°C. Svítí zdola nahoru.

1 kontrolka = první tepelný stupeň 
2 kontrolky = druhý tepelný stupeň 2 kontrolky = druhý tepelný stupeň 
3 kontrolky = třetí tepelný stupeň 
4 kontrolky = čtvrtý tepelný stupeň 
5 kontrolek = pátý tepelný stupeň

V pohotovostním režimu 3x rychle stiskněte 
tlačítko napájení, aby se spustilo předehřívání. 
přístroj jednou zavibruje. Indikátor napájení 
během předehřívání bliká zdola nahoru a po 
dokončení předehřívání zavibruje. Všechny 
indikátory napájení se rozsvítí. Přístroj je přip-
raven ke kouření. Během kouření postupně 
zhasínají indikátory, každou minutu a po 5 zhasínají indikátory, každou minutu a po 5 
minutách všechny kontrolky zhasnou, když je 
kouření ukončeno. Před ukončením kouření 15 
sec před koncem zařízení vibruje a bliká 
sekund před ukončením kouření.

Po 15 sekundách zařízení jednou zavibruje a 
všechna světla zhasnou. Pro ruční ukončení 
kouření během kouření můžete 3krát rychle 
stisknout tlačítko napájení, zařízení jednou 
zavibruje a aktuální světlo 3krát blikne.

Indikátor bliká během nabíjení zdola nahoru. 
Během nabíjení není dovoleno kouřit, kromě 
toho, že pokud zbývající baterie nestačí na 
ukončení kouření, můžete kouření dokončit. Po 
ukončení kouření přejde zařízení do režimu 
nabíjení. Kouření není povoleno.

Během nabíjení není podporováno kouření.

Nabíjení

Tlačítko napájení

Pokud ohřívač způsobí vnitřní zkrat, přerušený 
obvod, špatný kontakt nebo se zapne bez 
instalace ohřívače, zařízení automaticky 
přestane ohřívat a 3x blikne modré světlo. 
Když je napětí baterie příliš nízké, přístroj se 
automaticky zastaví.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko 
napájení 8x během 5 sekund, zařízení přejde 
do funkce čištění s 1 vibrací, během čištění 
všechny kontrolky svítí a každou sekundu 
jednou bliknou, čištění po dobu 25 sekund, po 
vyčištění zařízení jednou zavibruje a pracovní 
světla zhasnou. Abyste předešli opaření, 
nedotýkejte se topné tyče rukou. nedotýkejte se topné tyče rukou. 
Při dokončování čištění použijte čisticí 
nástroje, jako je čisticí kartáč nebo tampony, 
abyste otřeli vnitřní kryt, komoru a topnou tyč. 
Při čištění topné tyče použijte vatový tampon k 
jemnému a pečlivému otření v případě 
poškození.

Ochranná funkce

Čištění

kontrolka 3x blikne

Před čištěním tabákovou tyčinku vyjměte.

Upozornění !!!
Zařízení se skládá z přesných obvodů 
a součástek. S výjimkou výrobce se prosím 
nepokoušejte jej rozebírat. Neneseme 
odpovědnost za jakoukoli poruchu 
nebo nehodu způsobenou soukromou 
demontáží.demontáží.

Pro optimalizaci kouře a chuti se prosím 
ujistěte, že je tabáková tyčinka suchá, jinak 
bude kouř a chuť ovlivněna.

Mladiství do 19 let mají zakázáno používat 
zařízení.

Pozor na pád a rozdrcení.


