
Uživatelský manuál
Vape pen

Upozornění: Tato sada není určena k prodeji nezletilým osobám. Ukládejte mimo
dosah dětí. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy a osoby mladší 18 let.

Cartridge (náustek s náplní): Po vyjmutí cartridge z obalu sundejte silikonové
ochranné kryty z náustku a závitu. Cartridge je naplněná a připravená k používání..
Cartridge není určena k opakovanému naplnění, proto se cartridge nesnažte znova ničím
naplnit. Plnění probíhá v certifikované laboratoři, kde jsou dodržovány přísné zdravotní a
hygienické podmínky. A proto náplně do CBD vaporizéru nejsou volně dostupné.
Vlastním naplnění cartridge ohrožujete své zdraví.

Baterie (Vape pen): Baterii nepoužívejte s jiným zařízeními nebo výrobky. Cartridge
zašroubujte do vaporizačního pera (baterie).Vaporizer se spustí automaticky při
potahování a zároveň se rozsvítí indikační dioda na konci pera (baterie). V případě, že
indikační dioda baterie při vapovaní začne blikat je vaporizační pero vybito.

Nabíjení:
❖ 1. Zašroubujte konec baterie do nabíjecího USB adaptéru ( součást balení

baterie)

❖ 2. Zapojte USB do síťového adaptéru.

❖ 3. Rozsvítí se signalizující dioda, která během nabíjení zůstane svítit.

❖ 4. Dioda po úplném nabití zhasne. Pokud je zařízení připojeno k aktivnímu
portu USB a světýlko nesvítí, je zařízení plně nabité

Specifikace výrobku:

350 mAh baterie
napětí 3,3V-3,5V
automatické spínání
standardní závit 510
USB smart nabíječka
s bezpečnostní pojistkou
5V 200 mAh
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Jak používat:
● Cartridge pevně zašroubujte do vaporizačního pera (baterie).
● Pro aktivaci vložte náústek (konec cartridge) do úst a potáhněte.
● Vaporizer se spustí automaticky při potahování a zároveň se rozsvítí indikační

dioda na konci baterie, která signalizuje že je zdroj aktivní.
● Cartridge je prázdné, když po potažení již nevytváří páru (dým).
● Pokud baterie začne blikat je vybitá.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
( pokud nedojde k aktivaci)

Zkontrolujte zda máte cartridge dobře zašroubovanou do baterie

Zkontrolujte zda máte baterii dobře nabitou

Děkujeme Vám za nákup a těšíme se na viděnou.

Tým Legalized s.r.o.

Email: office@legalized.cz


