Návod pro vaporizér FlowerMate Uno

Mouthpiece – náustek
Power Button – ovládací tlačítko
Oled display – obrazovka
Temperature buttons – tlačítka nastavení teploty
Decrease – mínus

Increase – plus
Micro usb 5 pin charge port – nabíjecí mini usb port

Specifikace:
Rozměry: 136x67x35 mm
Kapacita baterie: 1800 mAh uživatelsk vyjímatelná baterie
Nabíjení: 5V/2A micro usb
Nastavitelnost teploty: 60°C - 230°C

Co naleznete v balení?
-

UNO vaporizer
UNO bateriový modul
Sítko na extrakty
Sítko do náústku
Sítko do komory
Čistící kartáček
Nástroj na plnění komory
Micro usb kabel
Nabíjecí dok
Adaptér na vodní filtr

Jak používat UNO:
Vložení baterie:
Otevřete kryt bateriového prostoru umístěného na spodní straně přístroje.
Baterie by měla být vložena + napřed a směřována přesně jak je vyobrazeno na obrázku níže.
Vaporizér se zapne pokud je baterie správně vložena.

Jak zapnout jednotku:
Pro zapnutí/vypnutí stiskněte ovládací tlačítko 5x rychle po sobě. Displej zobrazí logo FlowerMate po
dobu 2 sekund.
Symbol baterie a teploty se zobrazí následovně, Vaporizér začne automaticky nahřívat na poslední
použitou teplotu. Teplotu si můžete upravit za pomocí tlačítek Increase a decrease (+ -)
Symbol páry se objeví v okamžiku kdy je dosaženo požadované teploty, zároveň přístroj zavibruje.
Jak přepnout z Celsia na Fahrenheita a opačně:
Stiskněte zároveň tlačítka pro zvýšení a snížení teploty.
Jak nastavovat teplotu:
Stisknutím tlačítka increase or decrease snížíte nebo zvýšíte teplotu o jeden stupeň.
Jak rapidně nastavit teplotu:
Stiskněte a podržte tlačítko pro nastavování teploty a teplota se začne rychle upravovat, dokud
tlačítko nepustíte nebo nedosáhne svého limitu.
Ikonky vysvětlivky:
Šipka nahoru – Uno se nahřívá teplota stoupá
Šipka dolů – Uno se ochlazuje teplota klesá
Symbol páry – Uno dosáhlo požadované teploty
Bat low – Uno je v režimu stand by- baterie je vybitá a je potřeba ji nabít.

Blikající symbol baterie – baterie je vybitá a je potřeba ji nabít
Short – zařízení není funkční a je třeba nám jej reklamovat
No load – Systém nedokáže detekovat zahřívací komoru a nezačne nahřívat, je potřeba nám jej
reklamovat
No NtC – systém nedokáže spustit patřičný přísun energie a je potřeba nám vaporizér reklamovat
Serie ikonek baterie – To indikuje že baterie je nabíjena. Tyto ikonky se objeví pokud je přístroj
zapnutý a probíhá nabíjení. Displej se vypne pokud je baterie plně nabita.

Úroveň nabití baterie:
Ikona prázdné baterie – baterie je cca na 20%
Ikona ze třetiny plné baterie – baterie je cca na 40%
Ikona z větší části plné baterie – baterie je cca na 60%
Ikona plné baterie – baterie je na cca 100%

Automatické vypínání:
Přístroj se automaticky vypne po 4 minutách nahřívání.
Režim úspory baterie:
Pokud je přístroj zapnutý a neprobíhá nahřívání ani žádná operace po dobu větší než 30 sekund,
přejde Uno do režimu stand by a obrazovka se vypne. Přístroj lze nabíjet v tomto režimu. Pokud
chcete uvést přístroj do chodu stačí zmáčknout jakékoliv tlačítko.

Pokud Uno běží a seance dosáhla 240 vteřin, vaporizér se přepne do stand by modu a displej se
vypne. Pro opětovné spuštění nahřívání stiskněte a podržte ovládací tlačítko. Pokud chcete jen
jednotku probudit stačí zmáčknout jakékoliv tlačítko.

Obrácení obrazovky:
Pokud je Uno vypnuté, můžete otočit zobrazování displeje. Toho docílíte podržením všech tří tlačítek
současně po dobu 2 sekund.
Jak vyměnit sítko v náústku:

Odšroubujte kovový prstenec ze základny náústku, poté lze lehce sítko vytáhnout a dát nové nebo
staré vyčistit. Poté opět prstenec našroubujte na místo.

Zařízení je vyrobeno jako mobilní aromaterapeutický přístroj a je určen jen k tomuto použití
je určeno pro sušené byliny a extrakty. Není určeno pro použití s nelegálními látkami.

Varování:
Přístroj je určen pouze lidem starším 18 let, Výrobce ani kvalitnivaporizer.cz nenese žádnou
zodpovědnost za špatné používání a je to jen na zodpovědnosti uživatele.
Uno obsahuje malé části, které můžou být dětmi spolknuti, proto vždy držte přístroj dál od dětí.
Zařízením nehažte, nedeformujte, neohybejte, nedrtte nedávejte do mikrovlné trouby a dovnitř
nevkládejte žádné nepatřičné předměty.
Neopravujte a ani nijak nemodifikujte svépomocí
Nepoužívejte poškozenou nabíječku či neoriginální
Pozor oblast okolo zahřívací komory může být horká, obsluhujte opatrně.

