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DOHÁNYHEVÍTŐ KÉSZÜLÉK



Paraméterek

FŰTŐRÚD

GOMB

KUPAK

TEST

LED KIJELZŐ

USB PORT

FŰTŐKAMRA

Méret φ17  X 112 mm
Súly 36 g

Akkumulátor 750 mAh
Fűtő egység kerámia fűtőrúd
Fűtési ciklus 4 perc

Ellenállás 0,9-1,1 Ω



2.Használat

1.Előkészítés

4 perc

Helyezzen be egy dohánytöltetet a kamrába.

Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot
2 másodpercig, ekkor rezgést érez és a fehér LED villogni kezd.

A készülék elkezdi a felfűtést ami 20 mp-ig tart

A következő rezgő jelzés után a LED villogás megszűnik, a
készüléket 4 percig használhatja.

A ciklus vége előtt ismét rezgést érez. Még 20 másodpercig
haszálhatja a készüléket, majd a fehér LED kialszik és a
az eszköz készenléti üzemmódba kapcsol.



3.A dohánytöltetet eltávolítása

► A ciklus manuális befejezéséhez nyomja meg 2-szer a gombot,
a készülék egyszer rezeg és alvó üzemmódra áll.

Magas hőmérsékletű üzemmódAlacsony hőmérsékletű üzemmód

► A termék alacsony hőmérsékletű és magas hőmérsékletű 
 üzemmódokkal rendelkezik.
► Készenléti állapotban nyomja meg a gombot a hőmérséklet 
üzemmód ellenőrzéséhez. 
Fehér LED jelzi az alacsony hőmérsékletű üzemmódot
Kék LED jelzi magas hőmérsékletű üzemmódot.

forgassa el a dohánytöltetet 

húzza ki a kamrából

Ha egy ciklus befejeződött, forgassa el a dohánytöltetet és húzza ki a
kamrából. A belső és külső fűtési rendszer kombinációja a tökéletes
dohány ízt biztosítja a kezdetektől a végéig 

Az eszköz alapértelmezés szerint alacsony hőmérsékletre van állítva.
Üzemmód váltáshoz gyorsan nyomja meg a gombot 3-szor.
1. Ha alacsony hőmérsékletű üzemmódból magas hőmérsékletre vált
a készülék kétszer rezeg, a kék LED 3-szor villog.
2. Ha magas hőmérsékletű üzemmódból alacsony hőmérsékletre vált
a készülék kétszer rezeg, a fehér LED 3-szor villog.



4.Akkumulátor töltés

► A biztonság érdekében tilos a készülék használata a töltés alatt.
► Használjon 5V / 2A vagy annál alacsonyabb tápegységet a gyors
feltöltés érdekében.

► Alacsony töltöttség figyelmeztetés:
a piros LED 5-ször villog. Ekkor kérjük, töltse fel az akkumulátort. 

Piros LED
Töltse fel az akkumulátort!

Akkumulátor USB töltőnyílás

Fehér LED 
Teljes töltöttség

Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt kábel segítségével egy maxi-
mum 2A bemeneti áramot/5V bemeneti feszültséget támogató
adapterhez, power bank-hoz vagy a számítógéphez.
A teljes töltési ciklus kb. 60 perc. Töltés közben a kék LED villogni
kezd. Ha a készülék teljesen fel van töltve, a LED színe fehérre vált,
30 másodpercig villog, mielőtt a készülék kikapcsol.



5.Tisztítás és Karbantartás

► Figyelmeztetés: NE érintse meg a fűtőrudat tisztítási üzemmódban.
► Figyelmeztetés: NE használja a karbantartási üzemmódot
dohánytöltet elszívásához!
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A jó ízek érdekében javasoljuk, hogy végezzen tisztítást minden
10 elszívott dohánytöltet után.

Távolítsa el a kupakot a fűtőrúdról. 
A fűtőrúd tisztításának megkezdéséhez gyorsan nyomja meg a 
gombot 5-ször. A kék és a fehér LED felváltva villog 30 mp-ig.
A fűtőrúdra rakódott fekete dohány maradvány ez idő alatt leég.
Várjon 1-2 percet, hogy a fűtőrúd lehűljön!
Óvatosan tisztítsa meg a fűtőrudat és távolítsa el a hamut 
alkoholos tisztító pálcával vagy kefével
Tegye vissza a kupakot



FIGYELEM

Elhasznált Akkumulátorok Kezelése

Tartsa a készüléket gyermekektől távol!
A termék használata fiatalkorúak, nemdohányzók, várandós és 
szoptató nők számára nem ajánlott. Magas vérnyomásban 
szenvedők és cukorbetegek keressék fel orvosukat.

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási 
szemétbe dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és 
vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló 
begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével 
csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta 
egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóele-
mek visszanyerése is. A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az 
Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről 
a következő internetes oldalon tájékozódhat:
http://www.relem.hu/elemhasznaloknak/gyujtohelyek

forgalmazó / szervíz
Mikrofiber Kft.          2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

☎ 06 26 952 318        (+36) 70 613 5720       szerviz@oxygain.hu

Hiba esetén vegye fel a 
kapcsolatot a forgalmazóval! 
Helytelen használatból 
eredendő kárért semmilyen 
felelősséget nem vállalunk. 
Részletes feltételek:

http://bit.ly/29QKKz9

GARANCIA 



Fontos Használati Tippek
A fűtési ciklus alatt NE távolítsa el a kupakot, mert megégetheti magát.

Ha a készülék töltés közben vízbe esik, kérjük, NE vegye fel csupasz 
kézzel, mert áramütés érheti.

NE nyissa ki az eszköz burkolatát, mert a garancia elvész! Forduljon a 
szervizhez meghibásodás esetén.

Ha az akkumulátor szivárog, hagyja abba a termék használatát és 
forduljon a szervizhez.

Ha a termék a töltési vagy kisütési idő alatt nem működik megfelelően, 
azonnal hagyja abba a termék használatát.

NE használjon olyan kábelt, amely nem képes a mikro USB 
csatlakozásra.

NE merítse a készüléket vagy az alkatrészeket vízbe.

NE üzemeltesse a készüléket gyúlékony anyag, folyadék, gáz vagy 
nagy koncentrációjú oxigén közelében.

Ha úgy találta, hogy a készülék sérült, javított, szétszerelt vagy 
folyadékba merült kérjük, NE használja a terméket saját biztonsága 
érdekében.

Ha hordozza a készüléket, győződjön meg róla, hogy semmilyen tárgy 
nem kerül a fűtőkamrába mert az meggyulladhat, károsíthatja a 
készüléket és tüzet okozhat.

Kérjük, ne töltse a készüléket tűzforrás közelében vagy rendkívül 
meleg környezetben.

NE hagyja az eszközt az autóban vagy fűtőtest közelében.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, a feszültség 
természetesen csökken. Ekkor az akkumulátort használat előtt töltse 
fel.


