
Blahopřejeme k nákupu Clear Echomizéru.

Tento stručný návod Vám pomůže správně sestavit a naplnit Clear Echomizér  a naučí Vás, jak jej správně používat  
k plné spokojenosti.

Postup plnění Clear Echomizéru e-liquidem

Echomizér demontujte z baterie. Při plnění echomizéru přímo na baterii hrozí protečení e-liquidu 
do baterie, mající za následek její nevratné poškození.

Odšroubujte a opatrně stáhněte náustek z clearomizéru.
Do vzniklého prostoru pomalu nakapejte e-liquid. Dbejte, aby se e-liquid nedostal do středové 

trubičky. Maximální plnící hladina odpovídá horní rysce na tělese clearomizéru.
Po naplnění nasaďte a našroubujte náustek. Nedotahujte násilím.
Před použitím doporučujeme náustkem profouknout případný proteklý, nebo 

zkondenzovaný e-liquid do papírového kapesníku.
Clearomizér je naplněn a připraven k použití.

Náplň jedné patrony s e-liquidem HIGH (18mg/ml) je ekvivalentem přibližně 20-25ti klasických cigaret. Tento srovnávací  
údaj je ovšem velmi individuální, objektivně neměřitelný a neporovnatelný. Závisí na mnoha faktorech, osobou e-kuřáka  

počínaje a příchutí e-liquidu konče. Výše uvedené srovnání vychází pouze  z osobní zkušenosti překladatele.

Doporučení pro používání a údržbu Clear Echomizéru

Pro vyčištění nahromaděného kondenzátu z náustku vyšroubujte a povytáhněte náustek, aby mohla nahromaděná 
kapalina stéci zpět do zásobníku. Poté náustek našroubujte zpět. V případě potřeby je možné clearomizér a jeho jednotlivé 
součásti umýt teplou vodou. Před dalším použitím je nutno clearomizér řádně vysušit a poté naplnit e-liquidem.

Udržujte závit a kontakty baterie a clearomizéru v čistotě. K čištění používejte např. čistý suchý papírový kapesník. 
Znečištěné kontakty mohou způsobit ztrátu výkonu clearomizéru a tím nižší, nebo žádnou tvorbu dýmu.

Clearomizér je spotřební materiál, jeho účinnost se časem snižuje. Pro bezproblémový provoz Vaší 
elektronické cigarety doporučujeme mít v zásobě minimálně jeden clearomizér a dostatečnou zásobu e-liquidu. 

Varování

Elektronické cigarety jsou určeny výhradně plnoletým kuřákům, nikoli nekuřákům, dětem nebo těhotným a kojícím 
ženám. Dále není jejich používání vhodné pro osoby trpící vysokým rizikem srdečního selhání, hypertenzí, diabetem ani pro 
pacienty podrobující se léčbě astmatu nebo depresí. 

Vyhledejte  lékaře,  pokud na sobě zpozorujete příznaky špatného snášení nikotinu,  jako je například nevolnost,  
zvracení, závrať, průjem, slabost, bušení srdce nebo zvýšený tlak. 

Elektronické cigarety a k nim náležící příslušenství nejsou produkty zajišťující odvykání  kouření a jako takové 
nebyly testovány ani nebyla v tomto směru zaručena jejich účinnost.  

V zájmu bezpečnosti udržujte výrobek z dosahu dětí a domácích mazlíčků. 
Při likvidaci  odevzdejte elektronickou cigaretu na místě určeném pro zpětný odběr použitých elektrozařízení.

Clear Echomizér Vám dodala společnost :

                                 Gold Drive, s.r.o.                  Tel : +420 222 230 381
                                 Prokopova 13                            Mob : +420 733 536 476
                                 Praha 3                                       Bezplatná infolinka : 800 507 507                                      
                                 130 00                                         E-mail : info@elektronickacigareta.cz

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, což jsou atomizery, cartomizery, patrony a e-liquid, náplně. 

K prodloužení životnosti tohoto výrobku používejte pouze originální součásti, které naleznete v naší 
nabídce. Jedná se především o e-liquid. 

Veškeré další informace, včetně názorných videí k použití naleznete na našich webech :
www.elektronickacigareta.cz
www.e-cig.cz
www.e-cigareta.cz
Přejeme Vám, aby Clear Echomizér splnil Vaše očekávání a přispěla tak ke zdravějšímu životnímu stylu 
Vás i Vašich blízkých. 

Gold Drive, s.r.o.  

Moderní je e-kouřit...Chytře !   
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