slunečnímu záření
nebo poblíž zdrojů
tepla.
• Zařízení a
magnetický
nabíjecí USB
kabel neházejte na
zem, nemačkejte,
nepropichujte,
nezapalujte ani
neponořujte
do vody.
• Nevkládejte do
zařízení jiné
předměty s
výjimkou
náplní do
Vype ePod a
kompatibilního
Vype
příslušenství.
• Zařízení má
automatickou
pojistku proti
zkratování.
Pokud dojde při
zapnutí zařízení
ke zkratování
zařízení, kontrolka
na tlačítku třikrát
červeně zabliká a
zařízení se vypne.
• Zařízení Vype
ePod udržujte
vždy v suchu.
Vlhkost nebo
přítomnost

vody mohou
způsobit korozi
elektronických
obvodů.
• Doporučená
teplota skladování
zařízení Vype
ePod je v rozmezí
0° C – 25° C.
• Pokud potahujete
ze zařízení déle
než 5 sekund,
LED kontrolka
na zařízení
třikrát zabliká a
zařízení Vype
ePod se vypne.
Pro restartování
zařízení Vype
ePod postupujte
dle pokynů „Jak
používat zařízení
Vype ePod“.
• Ochrana zařízení
proti zkratování
nemusí fungovat
správně, pokud
je zařízení
používáno jinak
než způsobem
stanoveným
výrobcem.
• Nepoužívejte
zařízení, pokud
vy nebo osoby
ve vaší blízkosti
používají kyslík

nebo jiný hořlavý
plyn.
• Máte-li jakékoliv
dotazy nebo
pochybnosti o
používání vašeho
Vype ePod, nebo
jiných produktů
Vype, kontaktujte
prosím Vype tým
péče o zákazníky.

Likvidace a
recyklace
produktů Vype
Elektrické a
elektronické zboží
a baterie by neměly
být likvidovány
jako součást
běžného domácího
odpadu, ale měly
by být odděleně
shromažďovány
pro další využití a
recyklaci. Usilujeme
o minimalizaci
negativních dopadů
na životní prostředí.
Na webové stránce
govype.com
naleznete více
informací o likvidaci
vašeho zařízení,
našich recyklačních
programech a o tom,
jak nám můžete vrátit
použité výrobky.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ A ZVÍŘAT. TENTO
VÝROBEK OBSAHUJE NIKOTIN, KTERÝ JE VYSOCE
NÁVYKOVOU LÁTKOU. TENTO VÝROBEK MŮŽE BÝT
ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ. JEHO POUŽÍVÁNÍ MLADÝMI LIDMI
A NEKUŘÁKY SE NEDOPORUČUJE. PŘI POŽITÍ:
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
TENTO VÝROBEK NENÍ VHODNÝ K POUŽITÍ
NÁSLEDUJÍCÍMI OSOBAMI:
- Osoby mladší 18 let.
- Osoby alergické / citlivé na nikotin a další uvedené 		
složky výrobku.
- Těhotné a kojící ženy.
- Osoby, které by neměly užívat výrobky obsahující tabák
nebo nikotin ze zdravotních důvodů.
- Osoby, které trpí nestabilním srdečním onemocněním,
závažnou formou vysokého tlaku nebo cukrovkou.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
Ihned přestaňte používat toto zařízení a vyhledejte
lékařskou pomoc, pokud se u vás objeví kterékoli z
následujících příznaků: nepravidelný srdeční tep; alergická
reakce, jako je např. vyrážka, svědění nebo otoky v oblasti
jazyka, úst nebo krku; pocit na omdlení; nevolnost;
případně jakékoli jiné neobvyklé nebo nežádoucí účinky.
Pokud užíváte jakékoli léky, poraďte se před použitím
tohoto zařízení s lékařem.

Uživatelská příručka k
zařízení Vype ePod
Rychlý start:

První krok:
Vložte náplň určenou pro Vype
ePod do zařízení Vype ePod.
Druhý krok:
Pro zahájení užívání potáhněte z
Vype ePod náplně.

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.,
Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8,
Česká republika
Telefon: 800 610 610
eLiquid vyroben v USA. Zařízení Vype ePod, magnetický
nabíjecí kabel a náplň (bez eLiquid) vyrobeny v Číně.

Číslo modelu: EPOD2

VY_CZ_EPD_STK_DEV_LFT01

• Nános nečistot
uvnitř náplně
a v horní části
vašeho zařízení
Vype ePod může
znepříjemnit váš
zážitek a může
narušit normální
nabíjení. Aby
k tomu nedošlo,
zkontrolujte a v
případě potřeby
také odejměte
náplň určenou
pro Vype ePod
ze zařízení Vype
ePod, očistěte ji
suchým hadříkem
a opatrně náplň
profoukněte, aby
se případný nános
nečistot uvolnil.
• Zařízení
nepoužívejte
v blízkosti
hořlavých kapalin
nebo plynů.
• Zařízení
nepoužívejte,
pokud vykazuje
známky
poškození.
• Neodkládejte
zařízení Vype
ePod na místa
vystavená
přímému

Kompaktní
design do kapsy

Aktivace potáhnutím

Magnetické nabíjení
jedním zacvaknutím

Před použitím zařízení si přečtěte uživatelskou
příručku. Uschovejte pro případ potřeby.

Seznamte se s Vype ePod

Náplň do Vype ePod

Zařízení Vype ePod

Indikátor nabíjení / zapnutí
(LED kontrolka)

govype.com

Magnetický nabíjecí kabel pro
Vype ePod

• Pro optimální
zážitek se
• Každá náplň do
doporučuje vložit
Vype ePod je
náplň do úst a
navržena pro
sevřít rty tak, aby
jedno použití.
se vršek náplně
Nepokoušejte se
dostal až do úst,
náplně doplňovat,
nikoliv ho jen
může to vést k
umístit přímo
úniku eLiquidu
na rty.
a poškození
• Chcete-li začít
zařízení.
s užíváním,
• Pro optimální
potáhněte
zážitek z užívání
z náplně do Vype
byly všechny Vype
ePod.
eLiquidy vyvinuty
• Pokud je zařízení
pouze pro použití
Vype ePod aktivní,
v zařízení Vype.
LED kontrolka se
rozsvítí zeleně.
• Jakmile ukončíte
Jak používat
potáhnutí, zelená
zařízení Vype
LED kontrolka
ePod
zhasne.
• Pro dosažení
• Používejte pouze
optimálního
náplně určené pro
výkonu zařízení by Vype ePod.
měl být váš Vype
ePod před prvním Kdy vyměnit náplň
použitím plně
ve vašem zařízení
nabitý.
Vype ePod
• Vyjměte náplň
do Vype ePod
Je čas vyměnit
z ochranného
náplň ve vašem
obalu následně ji
Vype ePod, když:
vložte do zařízení
• si všimnete
Vype ePod. Magnet zhoršení chuti
přitáhne náplň na
nebo kvality páry.
správné místo.
Tipy

• z vašeho zařízení
Vype ePod
při potáhnutí
nevychází pára.

zařízení Vype
ePod nabít,
připojte zařízení
k nabíjecímu
kabelu, který jste
Pokud váš Vype
obdrželi společně
ePod přestal
se zařízením.
produkovat páru,
Magnet přitáhne
ale náplň ještě
zařízení na
není prázdná,
správné místo.
zkontrolujte, zda
• Připojte druhý
je zařízení plně
konec dobíjecího
nabité.
USB kabelu
do nabíjecího
portu USB vašeho
Indikace nabití
počítače.
zařízení Vype
• Při nabíjení se
ePod
LED kontrolka na
Vype ePod rozsvítí
Když zelená
zeleně.
kontrolka LED
• Když LED
desetkrát zabliká,
kontrolka zhasne,
je potřeba zařízení
znamená to, že
nabít. Vaše zařízení
Vype ePod se může Vype ePod je
zcela nabit a lze
vybít ještě před
odpojit magnetický
spotřebováním
nabíjecí kabel.
náplně do Vype
• Plné nabití
ePod. Proto není
zařízení Vype
nutné automaticky
ePod zabere asi
vyhodit náplň při
80 minut.
dobíjení zařízení,
• Svůj Vype ePod
protože v ní ještě
můžete nabít
může být eLiquid.
také pomocí
napájecího
Jak nabíjet
adaptéru Vype.
Vype ePod
• Zabraňte riziku
požáru, zranění
• Chcete-li vaše

či poškození
vašeho Vype ePod
zařízení nebo
jiného majetku
tím, že budete
pro nabíjení
svého Vype ePod
využívat pouze
příslušenství ze
sady Vype ePod
nebo kompatibilní
nabíjecí zařízení
Vype.
• Při nabíjení nikdy
nenechávejte
své zařízení bez
dozoru.
• Hodnota vstupu
magnetického
nabíjecího kabelu:
5 V, 450 mA.
• Toto zařízení musí
být připojováno
jen do sítě
s bezpečným
velmi nízkým
napětím (SELV) v
hodnotě 5 V, 1 A.

Využití AC
adaptéru s
výstupním
proudem nižším
než výše
uvedeným bude

mít za následek
delší dobu
nabíjení.
• Zařízení má
funkce ochrany
proti přepětí,
nadproudu a
zkratu.
Důležité informace
o použití zařízení
• Při použití tohoto
zařízení se
vždy řiďte zde
uvedenými pokyny
výrobce.
• Součástí zařízení
Vype ePod je
nevyměnitelná
lithium-iontová
polymerová
dobíjecí baterie.
• Děti by si neměly
s tímto zařízením
hrát. Čištění a
uživatelskou
údržbu by neměly
provádět děti.
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