FlowerMate V5 Nano manuál

Představení
Představujeme vám FlowerMate V5 Nano, který vychází z modelu FlowerMate V5 Pro Mini.
Nano využívá poslední technologie vaporizačního světa. Mezi jeho hlavní přednosti patří
uživatelsky vyměnitelná baterie typu 18650. Díky tomu je ještě lepší než jeho předchůdci.
Mezi další benefity patří rychlý nahřívací čas, do 30 sekund. Nano je velmi malé a diskrétní.
Perfektní na cesty. Výpar se inhaluje přes borosilikátový náústek, který jde schovat do těla
přístroje pro ještě snadnější přenášení. Komora je dostatečně velká, a na jedno naplnění v
závislosti na materiálu lze udělat až dvě seance.
Izolovaná cesta výparu zajištuje výborné podání chuti. Teplota je nastavitelná od 40°C do
230°C. Veškeré informace zobrazuje Oled displej.

-

Náústek z borosilikátového skla
Posuvné dvířka
Hlavní tlačítko
Oled display
Tlačítka nastavování teploty
Usb nabíjecí port

Co je v balení?
1x V5 Nano vaporizér
1x náústek z borosilikátového skla
1x 1x kapsle na extrakty a oleje (s organickou vatou)
1x FlowerMate lithium-ion 18650 2500 mAh baterie
1x trychtýř na plnění komory
1x kapsle na byliny
5x sítka z nerezové oceli
1x nástroj na pěchování a dabbing
1x čistící kartáček
1x usb kabel
1x pytlíček na přenášení
1x manuál
1x informační karta o záruce

Jak nasadit a sundat náustek

Na spodní straně přístroje posuňte dvířka, náústek automaticky vypadne, dávejte pozor ať
nevypadne na zem.
náústek se šroubuje z horní strany na komoru. Po skončení a při přenášení jej opět umístěte
na spodní stranu.

Jak vyměnit baterii?

Bateriový prostor se nachází na spodní straně přístroje vedle prostoru pro úschovu náústku.
Ujistěte se že baterii vkládáte správnými póli. Zavřete dvířka od baterie. Pokud je baterie
korektně vložená, vaporizér ji automaticky detekuje a dojde ke spuštění, které Vás upozorní i
vibrací.

Jak použít trychtýř pro plnění komory.

Posunte dvířky od keramické komory, Nasadte trychtýř, padne přesně na komoru a díky
magnetu bude i krásně držet. Trychtýř usnadňuje plnění komory a zamezuje znečištění okolí.
Oddělejte trychtýř jakmile je naplněno a našroubujte náústek.

Jak používat adaptér na vodní filtr.

Adaptér na vodní filtr nasadte místo náústku na komoru. Adaptér přesně padne.
Adaptér na vodní filtr není součástí balení.

Jak používat V5 Nano se sušenými bylinami

Otevřete vrchní dvířka pro přístup ke keramické komoře.
Vložte sítko na dno komory.
(náhradní sítka jsou v balení, pro co nejlepší chuť vyměnujte sítka jak v komoře tak v náústku
po nějakém čase.)
Jak naplnit komoru.
použijte dodávaný trychtýř. Materiál přes trychtýř můžete dle jeho podrcenosti přidusat
pomocí dodávaného nástroje.
Komoru nepřeplňujte. Vaporizér při plnění mějte vždy vypnutý.

Jak naplnit komoru za pomocí kapsle na byliny.
odšroubujte víčko z kapsle. Kapsli naplňte na jemno podrcenými bylinamy(doporučujeme
pro snadnější plnění používat naši FlowerMate Load X drtičku a plničku)
Byliny v kapsli lehce napěchujte dodávaným dusátkem.
Kapsle také nepřeplňujte. Našroubujte zpět víčko a vložte do komory. Nezapínejte vaporizér
při plnění.
Jak používat V5 Nano s oleji a koncentráty.
Olejovité extrakty:

Nakapejte do kapsle na extrakty alespoň pět kapek oleje (0,2 až 0,3 ml) Vložte kapsli do
komory.
Koncentráty/vosky

Vložte extrakt do víčka od kapsle. Zašroubujte víčko na kapsli. Kapsli vkládejte do komory tak
aby víčko kapsle šlo na dno komory.

Ovládání V5 Nano
Pro zapnutí přístroje stiskněte hlavní tlačítko 5x rychle po sobě. Vaporizér zaindikuje zapnutí
zavibrováním a rozsvícením displeje.
Teplota bude nastavená poslední použitá.
Pokud chcete začít/přestat nahřívat, podržte ovládací tlačítko po dobu 2 vteřin.
Pokud je vaporizér v režimu spánku, zmáčkněte jakékoliv tlačítko pro jeho opětovné
probuzení.
Pro nastavení požadované teploty použijte tlačítka plus a mínus. pro rychlejší změnu teplot,
lze tlačítko podržet.
Pro změnu zobrazování teploty se stupní Celsia na Fahrenheita podržte tlačítka plus a mínus
současně.
Pokud máte teplotu nastavenou, podržte hlavní tlačítko po dobu 2 vteřin a vaporizér začne
nahřívat.

Přístroj zavibruje jakmile dosáhne požadované teploty a na displeji se objeví ikonka páry.

Inhalace
Inhalujte pomalu a dlouze zkrze náústek a uživejte si své oblíbené bylinky. Automatické
vypínání je pět minut, pokud chcete pokračovat dále, jednoduše podržte hlavní tlačítko po
dobu 2 vteřin a přístroj se opět aktivuje.

Ochrany
Přístroj je vybaven ochranami proti nadměrnému použití (nad 300 sekund) a dalšími,
Jako např. NO LOAD , NO NTC(ochrana proti zkratu, ochrana proti otevřenému okruhu) tyto
ochrany lze deaktivovat restartováním zařízení.

Baterie a nabíjení
Nabíjení:
Nabijte přístroj po dobu 3,5 až 4 hodin. Jakmile bude baterie plně dobitá, ikonka plné baterie
se objeví na displeji. Jakmile bude baterie vybitá, nabijte pomocí dodávaného usb kabelu.
připojit ho můžete k PC či certifikovanému adaptéru, např. k mobilnímu telefenou apod.
Vybitá baterie bude indikovat na displeji.
V průběhu nabijení pokud je přístroj zapnutý bude displej indikovat nabíjení, ikonkou
baterie. Po 30 vteřinách zhasne.
Pokud je přístroj vypnutý bude ikona přes celou obrazovku.
V5 Nano by se nemělo používat během nabíjení. Přístroj by se mohl poškodit!
Nenechávejte přístroj v nabíječce přes noc. nenechávejte nabíječku v síti bez přístroje a
nenabíjejte na koberci, či jiných hořlavích površích.
Baterie:
Baterie je lithium iontová. Baterii nepřebíjejte, nezkratujte, nevyhazujte do odpadu.

Režim úspory energie a pohotovostní režim
Pokud je vaporizér zapnutý, ale neuděláte žádnou akci, přepne s pohotovostního režimu do
režimu spánku za 30 vteřin.
Režim spánku lze ukončit stiskem jakéhokoliv tlačítka.
Do režimu spánku se také přepne postupně po 5 minutách provozu. Opět stiskem
jakéhokoliv tlačítka vaporizér aktivujete.

Čištění a údržba:
V5 Nano se po nějaké době aktivního používání může znečistit, což může vést k většímu
odporu při sání, slabšímu výparu.

Pro odstranění nánosů z keramické komory použijte dodávaný kartáček a mechanicky je
odstrantě.

Sítko v náústku můžete propíchat např. jehlou, či jiným nástrojem. Doporučuje se měnit sítko
po 5-10 použitích.

Borosilikátové sklo vyjměte ze základny a opláchněte ho vodou, nebo použijte vatovou
tyčinku. Před opětovným použitím jej vysušte.

Tipy:
Pro nejlepší vaporizační zážitek - nepřeplňujte komoru materiálem. Přeplněná komora velmi
omezí proudění vzduchu.
Materiál v komoře, lehce udusujte dusátkem.
Doporučujeme vyzkoušet i náš FlowerMate Load X pro snadnější plnění a drcení.

Bezpečnost:
Varování – horké části - Z horkými částmi vaporizéru zacházejte opatrně. Nepokládejte rozehřátý
vaporizér na materiály, které by se mohli vznítit. Než vaporizér vložíte do pouzdra či jiného uzavřeného
prostoru (např. kapsy v bundě), nechte ho vždy vychladnout.
V5 Nano obsahuje elektronické a choulostivé součástky – neházejte s ním. Jsou-li poškozené,
nefungují.. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nikdy vaporizér neponořujte ani neprovozujte v
těsné blízkosti vody. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu. Nevystavujte přístroj
extrémním teplotám. Nerozebírejte přístroj - mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a ztrátě
záruky.
Nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.
Informace obsažené v tomto návodu pomáhají porozumět různým teoriím a praktikám používání
vaporizéru Nano a nepředstavují záruku účinnosti přípravků (bylin apod.) ve vaporizéru užitých. Tento

návod neslouží jako náhrada profesionální konzultace (lékař apod.) a informace zde jsou čistě
informativní. Neslouží ani jako návod k léčbě jakékoliv choroby atd. Nejedná se o lékařské zařízení.
Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pouze pro instrukční a výstražné účely. V žádném
případě nejsou informace obsažené v tomto dokumentu určeny jako lékařské pokyny nebo pro použití
při diagnostice nebo léčbě zdravotního problému, syndromu nebo nemoci.
DŮLEŽITÉ - Dodržujte místní zákony. Ne všechny esenciální oleje, rostlinné látky a byliny jsou zákonem
povolené pro použití v každé zemi nebo státu. Podívejte na místní zákony. Toto zařízení je určeno pouze
pro legální použití s legálními rostlinami a materiály.

