XMax Starry 2 - uživatelská příručka.

UPOZORNĚNÍ!

Nenechávejte přístroj dlouhodobě uskladněný s vybitou baterií!
Pokud bude stav baterie pod 2% procenta, může dojít k jejímu poškození a nemusí jít nabít.

Omezení odpovědnosti (přečtěte si před použitím)
Nesprávné či neopatrné používání může způsobit zranění. XMAX a prodejce vaporizéru nepřebírají
žádnou odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo zneužitím tohoto
zařízení. XMAX a prodejce vaporizéru nejsou zodpovědní za zranění nebo popáleniny způsobené
neopatrným dotykem horkých částí přístroje. XMax a prodejce vaporizéru nejsou zodpovědní za to, že
zákazník nedodržuje varování a bezpečnostní pokyny. Zakoupením tohoto produktu kupující přebírá
všechna rizika spojená s lithiovými bateriemi. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, vraťte produkt
prodejci ještě před jeho prvním použitím.
XMAX Starry není lékařské zařízení určené k diagnóze, léčbě nebo prevenci chorob. Máte-li zdravotní
problém, kontaktujte lékaře.
Chraňte zařízení před dětmi. Jste-li těhotná či kojící žena nebo nemocný člověk, konzultujte používání
vaporizéru se svým lékařem.
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.

Samotný produkt neobsahuje v balení žádné rostlinné materiály.

Specifikace:
Kapacita baterie – 2600 mAh 3,7V typ 18650
Nabíjecí proud – 5,0V / 1A
Nabíjení: - Micro USB kabel
Zapnutí/vypnutí – podržením hlavního tlačítka po dobu tří vteřin
Automatické vypínání – 5 nebo 10 minut dle nastavení
Zahřívací komora – keramická
Displey – OLED
Rozsah teplot - 100°C - 240°C
Rozměry: - 110*35*24 mm

Používaní vaporizéru

Teplotu nastavíte pomocí + – tlačítek.
Starry si automaticky pamatuje poslední použitou teplotu po každém zapnutí.
Symbol „kávy“ přestane blikat jakmile je dosaženo požadované teploty.
Inhalujte pomalu a dlouze.
Pro přepnutí s Fahrenheitů na stupně Celsia podržte hlavní (power) tlačítko současně s tlačítkem –
(mínus) po dobu dvou vteřin.
Pro změnu času automatického vypínání podržte hlavní tlačítko a tlačítko plus současně po dobu
dvou vteřin.
Pokud budete baterii nabíjet v přístroji pomocí USB kabelu, doporučujeme ji nechat nabíjet po dobu
6 hodin. (samozřejmě je možné nabíjet baterii v externí nabíječce, ale ta není součástí balení.)
Při nabíjení lze pozorovat na displeji stav baterie, jakmile je baterie plně nabitá, tak se po 60
sekundách displej vypne.
Po použití vaporizéru, ale i po nabití baterie se doporučuje nechat přístroj chvíli zchladnout.
Přístroj skladujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.

Čištění a údržba
Po každém použít vymeťte hrubé nečistoty z komory a náústku dodávaným kartáčkem.
Pro důkladnější čištění náústku

si připravte vatovou tyčinku a dýmkový čistič napuštěné v izopropylalkoholu či čističi vaporizérů a
vytřete vnitřmí části náústku.
Následně vytřete vnitřní část náústku papírovým ubrouskem či novou vatovou tyčinkou.

Pro čištění filtru (sítka) si připravte skleněnou nádobu napuštěnou izopropylalkoholem a

Oddělejte sítko od magnetické základny a nechte koupat v lázni.

Přístroj mějte při čištění vzhůru nohama, aby do něho nemohly tekutiny zatéct.
Po čištění nechte přístroj a všechny jeho části uschnout. Následně proveďte nahřátí na
maximální teplotu naprázdno, odpaří se tím i zbytek látek po čištění.

Nikdy neumívejte celý přístroj vodou nebo čističem!
Nikdy nedávejte extrakty nebo liquidy přímo do komory!
Před čištěním nechte přístroj vychladnout alespoň po dobu 30 minut!

