Děkujeme, že jste si koupili vaporizér Fenix Mini určený na sušené byliny, oleje a vosky. Pročtěte si
následující pokyny a dodržujte je. Před prvním použitím přístroje Fenix Mini je dobré plně porozumět
Základním funkcím přístroje. Pokyny nevyhazujte, nevíte kdy se budou hodit. Doufáme, že se vám
bude líbit kvalita a výkon vašeho nového vaporizéru.
Musíte být starší 18 let, abyste mohli koupit a používat Fenix Mini. Tento výrobek by neměli používat
děti, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby se životem
ohrožující nemoci bez předchozí konzultace s lékařem.
Fenix Mini není zdravotnický prostředek a není určen k diagnostice, léčení, léčbě nebo prevenci
jakékoliv nemoci nebo jiných potíží. Pokud máte jakékoli zdravotní potíže, obraťte se na svého lékaře
před použitím. Přípravek Fenix Mini není určen k podávání léčivých nebo protizánětlivých látek
druh. Jakékoli neoprávněné použití tohoto zařízení může vystavit uživatele konfliktu se zákonem
podle platných pravních předpisů.
TENTO PRODUKT NEOBSAHUJE TABÁK NEBO KONCENTRÁTOVÉ MATERIÁLY.

Uživatelské tipy:

1. Pro dosažení nejlepších výsledků naplňte komoru do poloviny nebo více, ale neudusávejte materiál
v komoře příliš, zabránily by ste proudění vzduchu.
Po seanci nechte jednotku vychladnout, a promíchejte materiál v komoře, pro maximální efektivitu.
2. Chcete-li maximalizovat účinnost, kdykoli je to možné po použití, nechte jednotku vychladnout a
poté promíchejte
byliny před dalším cyklem.
3. Ujistěte se, že jste zařízení po vypnutí vypnuli pětkrát stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí
během 2 sekund.

Specifikace:
Rozměry - 50*27.3*81mm
Kapacita baterie – 1600 mAh
Nabíjecí napětí/proud – 5V/1A
Odemčení/zamčení přístroje - 5 klik rychle po sobě
Automatické vypnutí topného tělesa – 240 vteřin
Nízká baterie – zobrazí se symbol na displeyi
Rozmezí teplot – 160 °C až 220 °C
Nabíjecí čas – cca 2 hodiny

Používání Fenix Mini

Odstrantě náústek

vložte do komory materiál

nasaďte zpět náústek

Vložte sušenou bylinnou směs do komory a stiskněte vypínáč 5x po sobě. Na Oled displeji se zobrazí
aktuální teplota. Kontrolka bude při nahřívání svítit červěně. Po dosažení požadované teploty se
změní na zelenou barvu.
Automatické vypínání je po 4 minutách. Chcete li obnovit nahřívání opět stiskněte vypínač 5x po
sobě.

Údržba:

Odstrantě náústek, dodávaným nástrojem vyšprtejte zvaporizovanou bylinnou směs. Poté
dodávaným kartáčkem vymeťte drobné částekčky z komory.

Jak používat s vosky a oleji

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odstrantě náústek
Vyjměte silikonový kryt s nádobky na koncentráty
Vložte extrakt do komory
Nasadtě silikonový kryt zpět na nádobu
Vložte nádobku do zahřívací komory
Nasadtě zpět náústek

Jak vyměnit silikon:

Odstraňte náústek

Vyndejte silikon

Dejte nový silikon

Ujistěte se že je silikon řádně nacvaknutý

Nabíjení Fenix Mini
Kapacita baterie je 1600 mAh
Potřebný čas pro nabití baterie jsou asi dvě hodiny.
Baterie se přestane nabíjet jakmile je plně dobitá
Nabíjení probíhá pomocí micro usb kabelu, který můžete připojit k počítači či k adaptéru
Fenix Mini zobrazuje stav vybité baterie na displeji.
!nepoužívejte přístroj během nabíjení !

Důležité tipy k používání
5x po sobě zmáčnkutí hlavního tlačítka přístroj vypne/zapne
Podržením hlavního tlačítka a tlačítká minus současně přepnete zobrazovaní teploty z stupňů
Fahzenheita na Celsia.
Teplotu nastavujete tlačítky plus a mínus
Vaporizér má automatické vypínání topného tělesa nastavené na 4 minuty

Fenix Mini je plně Konvenkční vaporizér. (zahřívání horkým vzduchem)

