Fenix manuál
Fenix je konvekční vaporizér,který dosahuje požadované teploty v rozmezí 20 až 40 sekund pomocí
jednoduchého ovládání jedním dotykem. Čtyři nastavení teploty (170 °, 180 °, 190 °, 210 ° C)
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Základna náústku je magnetická a otočením se zajištuje. Množství malých otvorů v komoře vede
horký vzduch spirálou z nerezové oceli přímo k bylinám, aby se rovnoměrně a velmi účinně
odpařovaly. Na náústku svítí LED displej aktuální stav přístroje: fáze ohřevu (blikající světlo), teplota
(stále světlo) zelené, modré, fialové nebo červené).

Pokyny pro vaporizér Fenix:
Stisknutím tlačítka na zařízení pětkrát zapnete výparník Fenix.
Dvakrát stiskněte pro zvýšení jedné úrovně teploty.
Podržením tlačítka aktivujete nebo deaktivujete režim Enhanced.
LED se čtyřmi barvami udává úroveň teploty a také signalizuje chování při tahu. V rozšířeném režimu
LED bliká rychle při ohřevu, v normálním režimu LED bliká pomaleji.

Rozšířený režim znamená že se jednotka nahřívá rychleji pro silnější páru>
Normální režim nahřívá jednotku pomaleji pro jemnější páru.

konvekčního vytápění
Automatické vypnutí po 5 minutách
Teplota:
170 ° C (zelená),
180 ° C (modrá),
190 ° C (fialová),
210 ° C / červená /
Uzavřená komora z nerezové oceli
Vhodné pro bylinky, oleje, vosky
Vestavěná lithium-iontová baterie 2200mA / h, zásuvka micro USB, 5V / 1A
Ochrana proti přetížení a přehřátí, ochrana snímače.

Pro vyčištění komory. Kartáčkem odstraňte hrubé nečistoty a vatovou tyčinku nebo dýmkový čistič
namočte do izopropylalkoholu nebo organického čističe a a opatrně „vyšůrujte“ komoru tak aby čistič
nezatekl do přístroje.

Po vyčištění nechte vaporizér „vypálit“ na max. teplotu.

Záruka a varování

Záruka je 2 letá na všechny výrobní vady, záruka se nevztahuje na zacházení, na které přístroj nebyl
konstruován, pro více informací navštivte web výrobce.
Nikdy nepřeplňujte komoru.
Nikdy do vaporizéru nenalívejte tekutiny
Nijak přístroj neupravujte.
Přístroj je určený jen na legální materiály.

