
Uživatelský manuál

55% VAPE kit


Gratulujeme k nákupu sady vape

————————————————————————————————


Před použitím vaporizéru CCELL si přečtěte pokyny a bezpečnostní opatření. 


UPOZORNĚNÍ: Výrobky CCELL Power Supply jsou určeny k používání dospělými 
osobami, které dosáhly plnoletosti, a nikoliv dětmi nebo těhotnými či kojícími ženami. 

Při požití součástí napájecího zdroje se ihned poraďte s lékařem nebo veterinářem nebo 
pokračujte na pohotovost. 


VAROVÁNÍ PŘED POUŽITÍM S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI: Nepoužívejte dobíjecí zdroj 
CCELL s jinými zařízeními nebo výrobky. Chcete-li zařízení dobít, zašroubujte baterii do 
USB nabíječky ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně zapadat. Vložte 
zařízení USB do kompatibilního nabíjecího portu USB. 


NABÍJENÍ 
1. Zašroubujte konec baterie napájecího zdroje do nabíjecího adaptéru USB. 

2. Zapojte USB do aktivního portu nebo síťového adaptéru. 

3. Rozsvítí se kontrolka signalizující, že se zařízení nabíjí: Během nabíjení zůstane 

světýlko svítit. 

4. Světýlko 20x blikne a po úplném nabití zhasne. 

5. Kontrolka nabíjení zůstane červená, i když je plně nabitá. Jakmile je zařízení plně 

nabito, kontrolka na konci baterie 10x pulzuje a zhasne, což znamená plné nabití. 
Pokud je zařízení připojeno k aktivnímu portu USB a světýlko nesvítí, je zařízení plně 
nabité. 


Toto zařízení je vybaveno ochranou proti přebití, která umožňuje, aby zůstalo připojeno k 
síti, dokud nebude použito.


Jak používat 
Vložte cartridge do baterie a zajistěte ji pevným zašroubováním. 

Pro aktivaci vložte náústek (konec cartridge) do úst a natáhněte. Rozsvítí se kontrolka 
signalizující, že je zdroj energie zapnutý a aktivní. 

Zařízení je prázdné, když po aktivaci již nevytváří páru. 

Světelná špička 10x blikne, když je baterie vybitá. 
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Řešení problémů 
POKUD NEDOJDE K AKTIVACI:

• Otáčejte náústkem, abyste zajistili plné utažení.

• Zkontrolujte, zda je zařízení nabité.


VYSOKÝ ODPOR PŘI TAHU:

• Během aktivace nezakrývejte otvory pro přívod vzduchu.


Péče a bezpečnost 
Zařízení lze oddělit a vyčistit kontaktní místa. 

Odpojte cartridge a poté ji vyčistěte pomocí vatového tamponu a alkoholu. 

Nepokoušejte se přístroj opravovat nebo upravovat. 

Určeno pouze pro použití dospělými osobami. 

Se zařízeními CCELL nepoužívejte nic jiného než cartridge CCELL. 


Specifikace  
Kapacita baterie: 340 mAh. 

Výstupní výkon: max. 9,5 W

Nabíjecí proud: 500 mA (2,5 W)


Prostředí a odpovědnost 
CBD GROUP se zavázala hledat nejlepší postupy pro tvorbu našich výrobků, aby byl náš 
dopad na svět stejně pozitivní jako dopad našich výrobků na naše zákazníky. 


Použití nezletilými zakázáno, není určeno pro osoby mladší 18, 19 nebo 21 let v závislosti 
na provincii nebo území.
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