Návod pro vaporizér FlowerMate Slick
Úvod:
FlowerMate Slick je nejtenčí a dá se i říci nejkompaktnější vaporizér z celé rodiny vaporizérů
FlowerMate.
Slick je extrémně snadný na použití a pro to je vhodný pro začínající uživatele nebo seniory.
Tento vaporizér má tři přednastavené teploty a to: 196℃ 205℃ 215℃
Přístroj disponuje vibračním motorkem, který Vás upozorní, jakmile je přístroj
připraven k použití.
Černá keramická komora dokáže pojmout až 0,4 gramů sušiny. Jednotka je vybavena
borosilikátovým skleněným náustkem pro maximální zážitek z vaporizace.
Tzv. Airflow neboli proudění vzduchu je kompletně izolované od elektroniky, takže si
můžete dopřávat čistou chuť Vašich oblíbených bylin.
Vaporizér dodává čistý, ochlazený a chutný výpar.
Otevřením spodního víka se dostanete k uživatelsky vyměnitelné baterii typu 18650.
Baterii můžete měnit dle libosti, nicméně samozřejmě vaporizér jde standartně nabíjet i
pomocí micro-usb kabelu.

Co naleznete v balení:
1x vaporizér FlowerMate Slick
1x 18650 2500 mAh baterie
1x kapsle na oleje a vosky (s organickou vatou)
1x micro-usb kabel
5x sítko z nerezové oceli do komory
5x sítko z nerezové oceli do náústku
1x nástroj na pěchovaní
1x čistící kartáček
1x kapsle na suché bylinky
1x manuál
1x informační karta o záruce.

Top Cap – Ochranné víčko na náustek
Borossilicate glass mouthpiece – Borosilikátový skleněný náustek
Led Indicator – Led indikace
Main button – ovládací tlačítko
USB charging port – USB nabíjecí zdířka
Battery Compartment – prostor pro baterii

Uvedení vaporizéru pro první použití:
1. Při prvním použití, oddělejte víčko bateriového prostoru a zkontrolujte jestli není
na baterii připevněná izolační fólie, Přístroj jí může být vybaven a nebude tím
pádem fungovat. Pokud ve Vašem případě je v bateriovém prostoru izolační fólie
aplikována, tak jí odejměte. Poté je přístroj připraven k použití.

2. Vrchní magnetické ochranné víčko náústku lze magneticky připevnit na spodek
vaporizéru, pro jeho ochranu proti ztracení.
3. Odšroubujte náústek. Pod náúskem je situována zahřívací keramická komora.
Naplňte jí bylinným materiálem či naplněnou kapslí na sušené byliny či kapslí na
extrakty.
4. Přístroj zapnete rychlým stiskem ovládacího tlačítka 5x za sebou. Teplotu
nastavíte stiskem 3x po sobě.

Jak zapnout a vypnout vaporizér:
1. Přístroj zapnete/vypnete rychlým stiskem ovládacího tlačítika 5x po sobě.
2. Přístroj nahřívá automaticky, ale pokud jste dokončily cyklus, opětovné nahřívání
aktivujete podržením ovládacího tlačítka.
Poznámka: přístroj zavibruje po dobu 2 sekund jakmile je dosaženo požadované
teploty a přístroj je připraven k použití.
3. Automatické vypínání topného tělesa je nastaveno na pět minut, poté se přístroj
přepne do spícího módu. Jakmile se tak stane, vaporizér Vás na to upozorní dvou
sekundovou vibrací.

Jak nabít bylinky do zahřívací komory:
1. Oddělejte náústek, či magnetické ochranné víčko máte-li ho na náústku.
2. Pod náustkem se nachází zahřívací komora
3. Bylinný materiál podrťte zhruba na střední jemnost a vložte buďto přímo do komory,
nebo do kapsle na bylinky.
4. Pokud chcete bylinný materiál vložit do kapsle, tak odšroubujte víčko a naplňte jí.
5. Jakmile máte kapsli naplněnou vložte ji do zahřívací komory vaporizéru.
6. Poté našroubujte zpět náústek a zapněte jednotku stisknutím tlačítka 5x po sobě
v rychlém sledu. Pro změnu teploty stiskněte ovládací tlačítko 3x po sobě v rychlém
sledu.

Jak používat oleje/vosky:
Odhalte komoru odstraněním magnetické ochranné krytky a náústku.
Olej:
1. Použijte kapsli na oleje a vosky
2. Nakapejte na vatu v kapsli zhruba pět kapek oleje(0,2 ž 0,3 ml oleje) Nechte olej ustát
po dobu pár vteřin.
3. Vložte kapsli do zahřívací komory

4. Zkompletujte náústek a zapněte přístroj
5. Doporučuje se používat nejvyšší teplotu pro odpařování olejů.
Vosky:
1.
2.
3.
4.

Použijte kapsli na oleje/vosky
Odšroubujte víčko kapsle a aplikujte váš vosk na vnitřní okraj víčka.
Kapsli vložte do komory víčkem dolů. Poté opět našroubujte náústek zpět.
Přístroj můžete zapnout

Teploty:
Slick disponuje třemi přednastavenými teplotními režimy:
Vaporizér nahřívá po dobu 5 minut, poté se automaticky vypne.
První teplota modré podsvícení znamená 196 °C
Druhá teplota zelené podsvícení 205 °C
Třetí teplota červené podsvícení 215 °C
Teplotu nastavíte stisknutím tlačítka 3x po sobě.
Blikání znamená že vaporizér nahřívá, jakmile je dosaženo požadované teploty, tak začne
svítit.

Pokud chcete ukončit nahřívání v průběhu, podržte tlačítko po dobu 2 sekund a nebo
vaporizér vypněte.

Čištění:
1. Je důležité udržovat přístroj čistý pro jeho optimální chod, po každém použití přístroj
vyprázdněte.
2. Mějte na paměti že kapsle můžou být horké po skončení vaporizace.
3. Kapsle pokládejte na nehořlavý povrch. Alkoholové ubrousky či vatové tyčinky
namočené v čističi používejte na čištění komory. Nezapomeňte komoru po čištění
„vypálit“ na prázdno
4. Náústek lze vyčistit pomocí teplé vody, alkoholu, či čističe. Po čištění jej pořádně
propláchněte vodou, vysušte a nechte jej „vypálit“ na prázdno ve vaporizéru

Baterie a nabíjení:
Baterii lze nabíjet v přístroji nebo v externí nabíječce.
Pro nabíjení v přístroji jednoduše vložte dodávaný kabel do zdroje a do vaporizéru.
Přístroj po dobu nabíjení bude blikat červeně, jakmile je baterie plně nabitá, tak začne svítit
zeleně.
Baterie se nachází na spodní straně vaporizéru, jednoduše odšroubujte víčko pro její
odhalení.
Přístroj během nabíjení nepoužívejte!

