Elektrická cigaretová plnička
Návod k obsluze
Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se vyhnuli případným problémům při používání tohoto výrobku.
Varování
Pamatujte si, že vlastnosti elektrické plničky cigaret se liší od vlastností tradiční plničky cigaret. Vzhledem ke speciﬁckým funkcím elektrické
plničky cigaret je popel jemnější a z cigarety odpadává snadněji. Ani
výrobce, ani žádný z jeho distributorů nenesou odpovědnost za žádné
nehody vyplývajicí z této nebo jiné funkce elektrické plničky cigaret.
Dostane se Vám nejlepších výsledků budete-li používat tabák, který je
schválený pro plničky cigaret.

Technické speciﬁkace
Přístroj je napájen 240 V střídavého proudu (žádná z vnitřních kovových
částí není v přímém kontaktu s elektricky nabitým prvkem).

POUŽÍVÁNÍ PLNIČKY :
1. krok – zapojte přístroj do zásuvky.
2. krok – Dejte do komory čistý tabák. Komoru tabákem nepřeplňujte (doporučené množství tabáku na jednu cigaretu), neboť si tím znesnadníte
balení cigarety. Nejlepšího výsledku dosáhnete, použijete-li nabobtnalý
tabák.
3. krok – Zmáčkněte tlačítko TUBE a poté nasaďte rotačním pohybem dutinku na kovový nástavec, posuňte dutinku až na konec nástavce a uvolněte páku.
4. krok – Nastavte tlačítko na požadovanou hustotu cigarety (1 = min.,
5 = max.)
5. krok – Velmi krátkými stisky tlačítka START (stisk – pauza) postupně naplňte dutinku. Cigaretová dutinka je tabákem sama tlačena vpřed. Rotační pružina může být poškozena pouze nesprávným užíváním, a proto se
na ní nevztahuje žádná záruka.
6. krok – Po dojetí dutinky na konec plnicí trubičky tlačítko START uvolněte.
7. krok – Stiskněte tlačítko TUBE a odeberte naplněnou cigaretu.

Varování
V případě, že se rotační pružina zablokuje, okamžitě přestaňte.
Podívejte se dále na Řešení problémů, 1. bod.
1. tip – Jestliže se tabák nehýbe, uvolněte tlačítko. Vyndejte z plničky trochu tabáku a jemně jej pročechrejte. Nedotýkejte se rotační pružiny.
2. tip – První cigareta Vám zabere trochu více času, protože kovový držák
dutinek musí být stále vyplněn.
3. tip – Před uskladněním a po použití podržte tlačítko zmáčknuté, dokud
se nepřestane uvolňovat tabák. Neuděláte-li tak, tabák v plničce vyschne
a Vaše další cigarety budou méně kvalitní.
4. tip – Po ubalení Vaší cigarety se doporučuje ručně odstranit z kovového
držáku zbylý tabák. To Vám usnadní vložení další dutinky.
5. tip – Pro dobré výsledky se doporučuje vždy používat čerstvý tabák. Proto je také doporučováno zpracovat celý balíček čerstvého tabáku najednou. Skladujte cigarety ve vzduchotěsném pouzdře, aby byla zachována
jejich vlhkost a kvalita. Dostane se Vám nejlepších výsledků, budete-li
používat tabák, který je schválený pro plničky cigaret.

Upozornění
Tento přístroj smí být používán pouze osobami staršími 18 let! Při řešení jakýchkoli závad otevírejte přístroj pouze v případě, že je vypojen ze
zásuvky. NIKDY přístroj neotvírejte, pokud je zapojen do elektrické sítě.
Vlastnosti elektrické plničky cigaret se liší od vlastností tradiční plničky cigaret. Vzhledem ke speciﬁckým funkcím elektrické plničky cigaret je popel
jemnější a z cigarety odpadává snadněji. Ani výrobce, ani žádný z jeho distributorů nenesou odpovědnost za žádné nehody vyplývajicí z této nebo
jiné funkce elektrické plničky cigaret. Dostane se Vám nejlepších výsledků
budete-li používat tabák, který je schválený pro plničky cigaret.

Upozornění, kterým byste měli věnovat
zvýšenou pozornost :
Zabraňte styku přístroje s vodou. Nikdy neponořujte přístroj do vody, abyste jej vyčistili. Používejte pouze čistý tabák. Než dáte tabák do přístroje, odstraňte z něj větší částečky (větvičky ...). Vždy se ujistěte, že konec kovového
držáku dutinek a pružina v přihrádce jsou čisté. Vydává-li pružina velmi ostré zvuky, jsou pravděpodobnou příčinou nečistoty. Nepokoušejte se zastavit pružinu nebo cigaretu vlastníma rukama nebo i jným nástrojem. Prospějete tak nejen kvalitě cigaret, ale i prodloužíte životnost přístroje. Používejte

pouze standardní dutinky (8 mm), které pasují na držák dutinek. Vyhněte
se dotýkání kovového držáku, který se může intenzivním užíváním zahřát.
Protože základem pro správné fungování je správné používání, je záruka
platná pouze, je-li prostor motoru chráněn před prachem. Je pravděpodobné, že při používání vlhkého tabáku pružina zčerná. Abyste zajistili správnou
funkčnost pružiny, měli byste ji v pravidelných intervalech čistit. Sundejte
kovový držák, vytáhněte pružinu a vyčistěte ji za pomoci vlhkého hadříku.

Řešení problémů
Pružina je zaseknutá. Ihned přístroj vypněte. Vyšroubujte šroubky vedle
kovového držáku dutinek. Odstraňte držák dutinek, pružina může zůstat na
místě. Odstraňte z držáku všechny nečistoty. Dejte držák zpět na své místo.
Ujistěte se, že nejdelší část táhla směřuje dolů, jinak nebude tato regulace
fungovat správně.
Přístroj nefunguje. Tabák se mohl dostat do prostoru motoru, což mohlo
sepnout vypínač, který tak zabraňuje bezchybnému chodu. Oprava: Ujistěte se, že jste vytáhli přístroj ze zásuvky. Vyšroubujte 4 šroubky na dně. Odstraňte víko. Za pomoci vysavače odstraňte zbytky tabáku. Dejte víko zpět.
Utáhněte 4 šroubky.
Kovový držák se velmi zahřívá. Toto je běžné, obzvlášť je-li vysoká hustota tabáku. Doporučujeme přístroj po naplnění 20 cigaret vychladnout.
Tabák je příliš sypký nebo příliš hustý. Každý má své vlastní preference,
co se týče hustoty tabáku, nejběžnější je pozice 3. V pozici 5 má tabák největší hustotu, pozice 1 je nejslabší. Můžete experimentovat s různými pozicemi a objevovat, která je pro vás ta nejlepší. Dostane se Vám nejlepších
výsledků, budete-li používat tabák, který je schválený pro plničky cigaret.

Podmínky záruky :
Výrobce garantuje kvalitu tohoto výrobku. Ačkoliv se i přesto objeví za běžného provozu v době 24 měsíců po prodeji jakákoli vada nebo porucha, obraťte se na naše reklamační oddělení. Záruka se nevztahuje na pružinu, je-li
pružina poškozena nesprávným užíváním. Je možno ji však snadno vyměnit
za náhradní pružinu, která je součástí balení.

Jak se kouří cigarety z elektrické plničky cigaret?
Cigarety z elektrické plničky se kouří stejným způsobem jako jakékoli jiné
vlastnoručně ubalené cigarety. Přebytečný popel z cigarety odstraňujte
rotačním pohybem a ne klepnutím jako u normální cigarety. Takto vydrží
cigareta hořet a nezhasne. Upozorňujeme na fakt, že kouření je nebezpečné
Vašemu zdraví!

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by
oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního
odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující
recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte
servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami,
prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

