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Pióro do waporyzacji E-Smart ze zmiennym napięciem + Zestaw wkładów SCA6-001 

Instrukcja obsługi 

Uwaga dotycząca użytkowania 

Dziękujemy za wybranie Konopie-Zdrowie! Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy uważnie przeczytać 
niniejszą instrukcję. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub masz pytania dotyczące tego produktu lub jego 
zastosowania, skontaktuj się z nami w sprawie wsparcia na stronie www.konopie-zdrowie.pl 

Wprowadzenie produktów 

Pióro do waporyzacji CBD jest łatwe w użyciu, niedrogie i idealne dla początkujących. 

Kieszonkowy waporyzator w formie niepozornego pisaka pozwala na stylową waporyzację e-liquidów prawie zawsze i wszędzie 
tam, gdzie jest to potrzebne. Praktyczne zalety tego waporyzatora obejmują, oprócz wymiarów, łatwą intuicyjną obsługę i 
ładowanie USB. 

Tymczasem jest łatwy do przenoszenia, instalowania i uzupełniania.  

 

 

 

 

 

 

Jak waporyzator używać 

1. Naładuj waporyzator za pomocą dołączonej ładowarki. 
2. Odinstaluj górną nasadkę i element do napełniania, głowica rozpylacza znajduje się na niej. 
3. Odkręć główkę rozpylacza lub w razie potrzeby wymień ją na nową. 
4. Wlej kilka kropel e-liquidu CBD do głowicy i przykręć z powrotem do elementu wypełniającego. 
5. Zamknij wierzchnie wieczko. 
6. Włącz urządzenie, naciśnij guzik 5 razy aż zaświeci się on na fioletowo lub niebiesko. Gdy guzik się zaświeci, możesz 

zacząć zaciągać się poprzez przyciskanie go.  
7. Сzerwone światełko = bateria rozładowana. Fioletowe światełko = bateria naładowana do połowy. Niebieskie 

światełko = bateria w pełni naładowana. 

Uwaga: 1. Proszę wlać kilka kropli e-liquidu CBD w głowicy rozpylacza i kilka razy wdechnąć w trybie wyłączonym (przy szeroko 
otwartym przepływie powietrza) przed pierwszym użyciem, aby uniknąć suchego poparzenia. 2. Proszę nie myć głowicy 
rozpylacza wodą. Po prostu oczyszczaj go suchą i czystą bawełnianą szmatką. 3. Proszę nie przepełniać główicę, aby uniknąć 
przelotu. Wypełnij mniej niż do linii "Max". 

Ostrzeżenie: 

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
2. To urządzenie nie jest zalecane do użytku przez osoby poniżej 18 lat. 
3. To urządzenie nie nadaje się do cieczy tytoniowej. 

Uwaga: 

1. Nie pozostawiaj urządzenia w wysokiej temperaturze lub w wilgotnym miejscu, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie urządzenia. Odpowiednia temperatura pracy wynosi od 0 ° C do 45 ° C podczas ładowania i od -10 ° C do 
60 ° C podczas użytkowania. 2. To urządzenie nadaje się tylko do e-liquidu CBD. 
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