OG Brick návod

Děkujeme, že jste si zakoupily OG Brick vaporizér. Pojďme si jej představit:

Mouthpiece – náustek

Heat Intake – zdroj tepla (ze zapalovače)
O-Rings – těsnící kroužky
Small Brick 1 – cihla číslo 1
Large Brick – velká cihla
Tool magnet – magnetická část
Stainless steel sleeve – pouzdro z nerezové oceli
Small Brick 2 – cihla číslo 2
Carb Cork Optional – Zátka volitelná
Carb – dodatečný přívod vzduchu
Inner Ledge – vnitřní římsa
Chamber – komora
Screen – sítka
Air Intake – přívod vzduchu

Příprava:
Vložte náustek a sklo pro příjem tepla do správných „cihel“
Umístěte těsnící o-kroužky do dřeva před osazením skleněných dílů pro maximální těsnost.
Nastavte zapalovač aby jeho plamen měl přibližně 1 cm.

Plnění:
Podržte velkou cihlu v jedné ruce a otočte malými cihlami v druhé ruce abyste prolomily
magnetické spojení – obrázek A
Posuňte malé cihly z pouzdra z nerezové oceli a otočte jimi aby se Vám komora odhalila
v celé své kráse – obrázek B
Naplňte podrceným materiálem komoru volně, neudusávejte, materiál do komory naplňte
tak ať nepřesahuje vnitřní římsu(okraj)
Složte cihly zpátky.

Používání:
Namiřte zapalovač směrem dolů k trubici zdroje tepla.
Zapalovač udržujte přesně tak jak je uvedeno na obrázku C
Zakryjte Carb(dodatečný přívod vzduchu) dokud neuvidíte/neucítíte výpar.
Experimentujte s rychlostí potahu dle libosti.
Jakmile inhalaci ukončíte přestaňte nahřívat a odkryjte Carb.
Materiál můžete mezi potahy klidně promíchat.
Nezakrývejte primární přívod vzduchu na boku vaporizéru.
Přívod vzduchu musí být otevřen pro optimální funkčnost a správné airflow.
Sklo kde nahříváte zapalovačem může být chvíli horké i po „dožhavení“ nedotýkejte se jej
nikdy hned

Volitelné:
Součástí balení je i zátka do Carb, může být použita aby jste nemuseli Carb zakrývat prstem.
Zakrytí Carb podporuje hustší výpar – obrázek D

Nebojte se experimentovat:

Produkce výparu je závislá na mnoha proměnných:
Rychlost sání, délka plamene a jeho pozice, Carb-průtok vzduchu, kvalita materiálu a jeho
jemnosti, dokonce i na teplotě okolí.
Použití různého příslušenství také může ovlivnit hustotu výparu.
Zkuste vždy změnit jen jednu uvedenou věc v jedné seanci pro nalezení optimální metody
přímo pro Vás.

Údržba:
Dřevěné části jemně čistíme bavlněným tampónem a teplou vodou. Nutné pak pečlivě
vysušit.
Dřevěné části nikdy nečistěte Izopropylalkoholem
Skleněné díly a sítka lze čistit izopropylalkoholem dle libosti.
Nezapomeňte po čištění na o-rings těsnící kroužky pro maximální těsnost

Záruka:
Na dřevěné díly je záruka doživotní.
Více info na Stickybricklabs.com

