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PAX® Prémiový vaporizér
Odstartujte svůj #PAXLIFE: Zaregistrujte svůj přístroj a ověřte svou záruku na adrese:
paxvapor.com/register
Anatomie přístroje
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Tipy pro frajery
Váš PAX je chytrý. Celý instruktážní manuál najdete na paxvapor.com
ZAPÍNÁNÍ
Zapněte a vypněte přístroj zamáčknutím náustku. Zcela naplněná komora zaručuje nejlepší výsledky.
NABÍJENÍ
Tři hodiny na nabíjecí stanici je to, co Váš přístroj potřebuje ke štěstí.
TEPLOTA
Když je přístroj zapnutý, zmáčkněte náustek na dvě vteřiny, abyste se dostali do modu nastavení
teploty. Jednotlivé teplotní úrovně můžete procházet opakovaným stisknutím náustku. Nastavování teploty
ukončíte zatřepáním přístroje.
ZÁRUKA
Zaregistrujte svůj PAX na adrese www.paxvapor.com. Dozvíte se více informací o Vaší desetileté
záruce.
PAX je nejlepší přenosný vaporizér ve své třídě. Je vyroben použitím inovativní technologie a pyšní se
neobvyklým designem.
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Všechno, co potřebujete vědět o přístroji a o jeho údržbě najdete na paxvapor.com
©2015 PAX Labs, Inc.
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Bezpečnostní informace a omezení záruky
DOVOZCE
PAX Labs, Inc
660 Alabama St. Second Floor
San Francisco, CA 94110
TELEFONNÍ ČÍSLO
+1-415-579-2210

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PAX2, ZÁRUČNÍ INFORMACE, PROGRAM VRATNÉ BATERIE
http://www.paxvapor.com/support
PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘÍSTROJ
 Uchovávejte PAX2 a všechny jeho části mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
 PAX2 používejte jen s legálním rostlinným materiálem, který je možné tepelně zpracovat.
 Nepokoušejte se přístroj rozebírat či upravovat. Jakékoliv nevhodné, nesprávné a nezodpovědné
použití přístroje způsobí zánik záruky a může vést k vážnému poranění.
 Nikdy přístroj nepoužívejte s otevřeným či jen pootevřeným krytem komory. Komora se totiž při
použití zahřívá na extrémně vysokou teplotu.
 Nepokoušejte se z komory vytahovat její obsah anebo se pouštět do čištění přístroje dřív než
PAX 2 zcela vychladne.
 Nepoužívejte PAX2 bez náustku připevněného k přístroji.
 Nikdy PAX2 nepoužívejte, když se Vám zdá, že je poškozen, nefunkční nebo se chová neobvykle
a proměnlivě.
 Nepoužívejte PAX2, pokud je neobvykle horký na dotek.
 Nevystavujete PAX2 extrémně vysokým či nízkým teplotám.
 Neskladujte PAX2 ani žádnou jeho součástku v blízkosti tepelných zdrojů.
 Nepoužívejte PAX2, pokud by došlo k jeho ponoření do kapaliny.
 PAX2 nepatří do myčky nádobí, pračky ani sušičky.
 PAX2 nabíjejte připojením do počítače, externího adaptéru anebo zdroje energie, který je
ověřený certifikovanou testovací laboratoří. Vyhnete se tak selhání baterie, výbuchu či požáru.
 Váš PAX2 obsahuje baterii Lithium-Ion, která by měla být recyklována či zlikvidována v souladu
s místními předpisy, aby se předešlo potenciálnímu zranění a/nebo poškození životního
prostředí.
 Nikdy nelikvidujte baterie ani jiné součástky PAX2 ohněm, neboť to může vést k výbuchu a
vážnému zranění.
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