
 

Popis výrobku 

Návod na obsluhu 

FARSEE Technology CO.,Limited 

Certification number: BCT08DC-260E 

Pre moderné a zdravé fajčenie ! 

Popis výrobku 

Elektronická cigareta je revolučný výrobok pre fajčiarov a pre tých, ktorí túžia s 
fajčením  prestať. Vďaka nej si fajčenie vychutnáte bez riskovania závislosti na 
tabaku. 

Prednosti elektronickej cigarety: 

1. Neobsahuje decht ani karcinogénne či iné zhubné látky pre ľudský organizmus. 
Prednosti elektronickej cigarety: 

1. Neobsahuje decht ani karcinogénne či iné zhubné látky pre ľudský organizmus. 

2. Nepotrebujete zapaľovač ani oheň. 

3.  Nehrozí nebezpečenstvo, že by vzniklo viac než 40 000 chemických látok,    bežne 
produkovaných normálnou cigaretou, zvlášť oxid uhoľnatý. 

4. Šetrná k životnému prostrediu, neohrozuje pasívnych fajčiarov. 

5. Nehrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, môže byť používaná v priestoroch pre 
nefajčiarov. 

6. Bezbolestný a pohodlný spôsob pre fajčiarov, ktorí sa rozhodli s fajčením prestať. 

elektronická cigareta – zdravé fajčenie 



je hi-tech zariadenie, ktoré nahrádza klasické cigarety a slúži na inhaláciu látky, ktorá 
môže ale nemusí obsahovať nikotín. 

Má vzhľad a rozmery klasickej cigarety, môže imitovať fajku alebo cigaru. Špička 
obsahuje celulózovú vložku, ktorá dokáže nasiaknutú špeciálnou tekutinou ktorá 
obsahuje nikotín. Dostupné sú aj beznikotínové náplne. Fajčenie elektronických 
cigariet je vďaka tomu približne o 66% lacnejšie ako fajčenie tabakových cigariet. 

Ako to funguje? 

Mikroprocesor cez podtlakový spínač detekuje prietok vzduchu a aktivuje elektronické 
obvody atomizéra. Atomizér vytvára mikroskopické kvapky tekutiny do pretekajúceho 
vzduchu 

zahriatím tekutiny na vyššiu teplotu. Vytvára sa para, ktorú inhalujete.. 

Mikroprocesor aktivuje LED diódu, čo napodobňuje horenie cigarety. 

Elektronické cigarety fungujú na batériu, -nabíjačky USB k počítaču, autonabíjačky i 
sieťové nabíjačky na 220V. 

  

NÁVOD NA POUŽÍVANIE - ELEKTRONICKÁ CIGARETA 

1. Odskrutkujete atomizér so špičkou proti smeru hodinových ručičiek a oddeľte 
batériu. 

2. Zaskrutkujte batériu do USB nabíjačky a vložte do portu USB v počítači, uistite sa, 
že je počítač zapnutý a či svieti na batérii LED dióda signalizujúca nabíjanie. 

3. Nechajte nabíjať približne 3hodiny, pri plnom nabití LED dióda na batérii zhasne.. 

Dôležité upozornenie !!! Po otvorení balenia – pred prvým potiahnutím treba z 
elektronickej cigarety odňať špičku /je to nefunkčná atrapa/ a nasadiť novú špičku, 
ktorá je už od výroby naplnená. Fajčenie nefunkčnej špičky môže spôsobiť prehriatie 
atomizéra a jeho prípadné poškodenie. 

5. Ak chcete vymeniť špičku, treba s ňou potočiť v smere hodinových ručičiek a 
potiahnuť k sebe tak, aby sa oddelila od atomizéra. 

6. Atomizér je zahrievacie teliesko v e-cigarete vlhčené náplňou, treba kontrolovať 
dostatok náplne, aby atomizér nebol prehriaty a následne sa nepoškodil. 

7. Do náplní nedopĺňajte tekutú náplň . Náplne pre tento druh el.cigarety nie sú 
doporučené pre viacnásobné plnenie. 



8. Snažte sa dodržovať intenzitu a čas inhalovania na bežných 15 dlhších šlukov ( 
elektronická cigareta je konštruovaná na čas vyhorenia klasickej cigarety). Pri 
intenzívnom a neúmerne dlhom inhalovaní sa môže poškodiť atomizér. Ak má 
atomizér na dotyk podstatne vyššiu teplotu ako pri bežnom používaní, nechajte ho 
vychladnúť.. 

Životnosť: 

Batéria: 

výrobok je osadený 250 mAh Lítiovou batériou. 100% účinnosť batérie je 300 
nabíjacích cyklov. Po tomto množstve batériu vymeňte . 

Atomizér– životnosť atomizéra je 10000 potiahnutí . T.j. odhadovaná životnosť záleží 
od stupňa používania elektronickej cigarety cca  2 mesiace. 

Cartridge– jedna špička je ekvivalent ( 200 potiahnutí) cca 10 ks bežných cigariet. 

Ceny: 

Vzhľadom na veľké množstvo predajcov a značiek je ťažké špecifikovať presné ceny. 
Platí však zásada : Zdravé fajčenie elektronických cigariet šetrí vašu peňaženku. 
Ušetríte viac ako 60% peňazí ktoré ste doteraz minuli za klasické fajčenie fajčenie. 

Ceny klasických cigariet stúpajú! 

Ceny elektronických cigariet klesajú! 

Navyše: Šetríte svoje zdravie a neotravujete svoje okolie !!! Elektronická cigareta je 
zdravé fajčenie! 

  

  

Náhradné diely a spotrebný materiál: 

  

Náhradné diely 

-cartridge , atomizéry či batérie kúpite v každej dobrej predajni s tabakovými 
výrobkami. 

Navyše si doplnky k elektrinickým cigaretám  môžete pohodlne objednať vo veľkom 
množstve e-shopov . 

doporučujeme: 



http://www.e-smokes.eu 

 

Balenie obsahuje: 

Elektronická cigareta 1-2 ks záleží od výberu balenia. Pozostáva z automatickej 
lithiovej batérie s signalizačnou LED diódou. 

Atomizér , a špička (prázdna atrapa) 

Nabíjačka na 220 V 

USB adaptér do nabíjačky alebo PC 

Autonabíjačka 

10ks cartridge (špička) s príchuťou Marlboro. 

Návod na obsluhu. 

Elektrinická cigareta SLIM vogue—nemá autonabíjačku a obsahuje 6 náhrdných 
náplní. 

  

  

 

Dovozca pre Slovenskú republiku: 

Realmax s.r.o 
ČSA 1 , 036 01 Martin 

e-mail: realmax.mt@gmail.com 

http://www.e-smokes.eu/

