• Vždy uchovávejte Vype
ePen 3 mimo dosah dětí.
• Zařízení má
automatickou pojistku
proti zkratování. Pokud
dojde při zapnutí zařízení
ke zkratování zařízení,
kontrolka na tlačítku
třikrát červeně zabliká a
zařízení se vypne.

govype.com

• Zařízení používejte
pouze v rozmezí teplot
0 °C - 40 °C. Pokud je
zařízení používáno mimo
tento teplotní rozsah,
může dojít k jeho
poškození nebo k tomu,
že přestane fungovat.
•Z
 ařízení Vype
ePen 3 udržujte vždy
v suchu. Vlhkost nebo
přítomnost vody mohou
způsobit korozi

elektronických obvodů.
•D
 oporučená teplota
skladování zařízení Vype
ePen 3 je v rozmezí 0 °C
- 25 °C.
• Při stisknutí tlačítka na
zařízení Vype ePen 3 na
déle než 8 sekund
kontrolka na tlačítku
osmkrát červeně zabliká
a zařízení se vypne.
Chcete-li restartovat
zařízení, postupujte dle
pokynů v části „Jak
používat zařízení
Vype ePen 3“.
• Ochrana zařízení 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
ePen 3 nebo jiných
produktů Vype,
kontaktujte prosím Vype
tým péče o zákazníky.

Likvidace a recyklace
produktů Vype
Toto zařízení obsahuje
lithium-iontovou
nevyměnitelnou dobíjecí
baterii. 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.

TENTO VÝROBEK OBSAHUJE NIKOTIN, KTERÝ JE VYSOCE
NÁVYKOVOU LÁTKOU.* JEHO POUŽÍVÁNÍ MLADÝMI
LIDMI A NEKUŘÁKY SE NEDOPORUČUJE. TENTO
VÝROBEK MŮŽE BÝT ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ. UCHOVÁVEJTE
MIMO DOSAH DĚTÍ A ZVÍŘAT. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se
dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře. *s výjimkou výrobků s nulovým
obsahem nikotinu.

Uživatelská
příručka
k zařízení
ePen 3

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.

Rychlý start:
1. krok
Vložte náplň určenou pro Vype
ePen 3 do zařízení Vype ePen 3 tak,
že zacvakne.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
Ihned přestaňte používat tento výrobek 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 výrobku s lékařem.

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.
Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8,
Česká republika
Telefon: 800 610 610
Zařízení Vype ePen 3 a dobíjecí USB kabel vyrobeny v Číně.

2. krok
Chcete-li zapnout zařízení Vype
ePen 3, stiskněte tlačítko 3x rychle
za sebou během 2 sekund.

VY_CZ_EPN3_STK_DEV_LFT01

• Nabíjení zařízení se
ukončí automaticky po
3 hodinách. Zařízení má
ochranu proti přepětí,
nadproudu nebo
zkratování.

Model number: EP3U

3. krok
Pro zážitek z bohaté páry
jednoduše stiskněte tlačítko na
zařízení při potáhnutí.
Před použitím výrobku si přečtěte
uživatelskou příručku.Uschovejte pro případ potřeby.

Seznamte se se svým Vype ePen 3

Tipy:
• Každá náplň do Vype
ePen 3 je navržena pro
jedno použití.
Nepokoušejte se náplně
doplňovat, může to vést
k úniku eLiquid a
poškození zařízení.
• Všechny Vype eLiquidy
byly vyvinuty pro
optimální zážitek z
užívání pouze pro použití
v zařízení Vype.

Jak používat zařízení
Vype ePen 3
Tlačítko ON/OFF,
LED dioda

ePen 3 zařízení

• Pro dosažení
optimálního výkonu
zařízení by měl být váš
Vype ePen 3 před
prvním použitím plně
nabitý.
• Vyjměte náplň do Vype
ePen 3 z ochranného
obalu. Vložte náplň do
zařízení, náplň musí do
zařízení zacvaknout.

•C
 hcete-li zapnout Vype
ePen 3, stiskněte
tlačítko 3x za sebou
během 2 sekund. LED
dioda 3x zabliká v
barvě, která indikuje
úroveň nabití zařízení.

• Pokud není Vype ePen 3
používán po dobu
10 minut, automaticky
se vypne a před
opětovným použitím jej
bude nutné opět
zapnout.

přestal produkovat páru,
ale náplň ještě není
prázdná, zkontrolujte, zda
je zařízení plně nabité.

• Pro optimální zážitek se
doporučuje vložit náplň
do úst a sevřít rty tak,
aby se vršek náplně
dostal až do úst, aniž by
spočíval přímo na rtech.

• Pro zjištění, zda je váš
Vype ePen 3 zapnutý
nebo vypnutý, stiskněte
jednou tlačítko. Pokud je
zařízení zapnuté, LED
dioda se na tři sekundy
rozsvítí. Pokud je
zařízení vypnuté, LED
dioda se nerozsvítí.

Během zapínání zařízení
nebo po jednom rychlém
stisknutí tlačítka na
zapnutém zařízení či těsně
po uvolnění tlačítka při
používání zařízení indikuje
barva LED diody úroveň
nabití zařízení.

• Chcete-li začít s
užíváním, stiskněte
tlačítko a během
inhalace jej držte
stisknuté. Po uvolnění
tlačítka bude LED dioda
na zařízení indikovat
úroveň nabití.

Kdy vyměnit náplň ve
vašem Vype ePen 3
Je čas vyměnit náplň ve
vašem Vype ePen 3, když:

• Používejte pouze náplně
určené pro Vype ePen 3.

• hladina tekutiny v náplni
dosáhla dna.

• Vype ePen 3 lze vypnout
stisknutím tlačítka 3x
rychle po sobě. Zařízení
potvrdí vypnutí třemi
bliknutími LED diody.

• všimnete si zhoršení
chuti nebo kvality páry.
• z vašeho zařízení Vype
ePen 3 nevychází pára.
Pokud váš Vype ePen 3

Indikace nabití zařízení
Vype ePen 3

•	Zelená: vaše zařízení je
nabito na 40 % až
100 %.
•	Oranžová: vaše zařízení
je nabito na 10 % až
40 %.
•	Červená: vaše zařízení
je nabito na méně než
10 %.
Vaše zařízení Vype ePen
3 se může vybít ještě před
vyčerpáním celé náplně,
proto při nabíjení náplň

automaticky nevyhazujte,
jelikož může stále ještě
obsahovat eLiquid.

Jak nabíjet Vype ePen 3
• Chcete-li vaše zařízení
nabít, připojte dobíjecí
USB kabel, který jste
obdrželi společně se
zařízením, k micro USB
portu na spodní straně
zařízení.
• Připojte druhý konec
dobíjecího USB kabelu k
napájecímu portu USB,
který je schopen
dodávat napětí 5 V při
proudu 1,5 A. Nabíjení
ve standardním
počítačovém portu je
možné, ale úplné nabití
zařízení bude trvat déle.
• Při nabíjení bude LED
dioda na Vype ePen 3
zařízení indikovat úroveň
nabití.
Plného nabití by mělo
vaše zařízení dosáhnout
za méně než 1,5 hodiny při

použití správného zdroje
nabíjení (5 V; 1,5 A). Nabití
zařízení na úroveň 85 %
(zelená LED dioda) by
nemělo trvat déle než
50 minut.
•Z
 elená: vaše zařízení je
nabito na 85 % až
100 %.
•Č
 ervená (svítící
nepřetržitě): vaše
zařízení je nabito na
méně než 85 %.
•Č
 ervená (blikající):
vaše zařízení je nabito
na méně než 10 %.
• Svítí-li LED dioda
nepřetržitě zeleně, je
Vype ePen 3 plně nabitý
a dobíjecí USB kabel by
měl být odpojen.
• Pokud LED dioda začne
během nabíjení rychle
blikat červeně, vypojte
zařízení z nabíjení a
kontaktujte linku
zákaznické podpory.
• Tento výrobek musí být

připojován jen do sítě s
bezpečným velmi
nízkým napětím (SELV),
jak je uvedeno na
zařízení.
• Zařízení může být
nabíjeno také za pomoci
Vype USB autonabíječky
nebo zástrčky, které
jsou k zakoupení na
govype.com.

Důležité uživatelské
informace
• Abyste předešli vzniku
požáru, zranění a/nebo
poškození vašeho Vype
ePen 3 nebo jiného
majetku, používejte k
nabíjení Vype ePen 3
pouze příslušenství
přiložené v balení nebo
kompatibilní Vype
příslušenství (dostupné
na govype.com).
• Nikdy nenechávejte
nabíjející se zařízení bez
dozoru.
• Hodnoty USB

dobíjecího kabelu:
4.5V 2A.
• Hromadění nečistot v
prostoru mezi náplní
Vype ePen 3 a horní
částí zařízení vám může
zabránit v užívání a může
narušit i proces nabíjení.
Abyste tomu předešli,
zkontrolujte a v případě
potřeby vyjměte náplň
do Vype ePen 3 ze
zařízení, očistěte ji
suchým hadříkem a
opatrně do ní foukněte,
abyste odstranili veškeré
nečistoty.
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