
 

CBD vaporizér SAVOR – návod na použitie 

Nabíjateľný vaporizér s plniacim cartrigom. Slúži na vaporizovanie bylinných e-liquidov bez thc a bez 
nikotínu. Ľahké a diskrétne zariadenie so zabudovanou batériou umožní pohodlné a automatické 
vapovanie bez potreby stlačenia tlačítka. 
Plnohodnotnú paru zabezpečia cartrige, ktoré sú súčasťou balenia.  

CBD vaporizér Savor je jednoduchý na použitie a ideálny aj pre začiatočníkov. Je to účinná alternatíva 
orálneho užívania CBD inhalovaním.  

Obsah balenia 

- Zariadenie Savor 
- POD cartrige 1.0 ohm dual coil 
- POD cartrige 1,4 ohm dual coil 
- USB kábel / nabíjačka 
- Šnúrka na krk 
- Návod na použitie 

Parametre 

- Rozmery: 93,5mm x 21,2mm x 11,5mm 
- Hmotnosť: 27g 
- Kapacita batérie: 700mAh 
- Kapacita pre e-liquid: 1,75ml 
- Pracovný výkon: 3W – 15W 
- Pracovné napätie: 3,3V – 4,2V 

 

Ochranné prvky 

- Proti prehrievaniu 
- Proti prebitiu batérie 
- Proti podbitiu batérie 
- Proti skratovaniu atomizéru 
- Proti nadmernému prehrievaniu 

 

Návod na používanie zariadenia: 

1. Vyberte pod cartrige. Vytiahnite cartrige z vrchnej časti zariadenia. Odstráňte fóliu na spodku 
cartrigu. 

2. Plnenie e-liquidu: vytiahnite silikónovú časť / krytku plniaceho otvoru. Cez plniaci otvor nalejte 
z fľaštičky pomocou kvapátka e-liquid. Silikónovú krytku zastrčte späť do plniaceho otvoru. 

 

 
 
 
 



 
3. Vložte cartrig späť do vrchnej časti zariadenia. LED indikátor signalizuje správne vloženie catrigu. 

Zabliká tri krát zeleným svetlom. Teraz môžete začať používať zariadenie. 
 
 
 
 
 

            

Signalizácia zariadenia 

Pri vapovaní bude LED indikátor svietiť podľa aktuálneho stavu nabitia batérie. 

                                     

Nabíjanie 

Pri začatí nabíjania zabliká LED indikátor tri krát červenou farbou a počas nabíjania ostane svietiť. Po 
úplnom nabití indikátor svieti zelenou farbou. Priemerná doba nabíjania je cca 60minút. 

Upozornenie: 

Nie je určené pre osoby mladšie ako 18 rokov. Nie je určené pre tehotné a dojčiace matky. 

Vaporizér nie je určený pre náplne s nikotínom. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Vaporizér nepoužívajte pokiaľ nie je cartrige naplnený. Neinhalujte s prázdnym cartrigom. 

Tip: užívanie CBD formou vaporizácie nie je fajčenie. Preto treba inhalovať pomaly, nie silno a 

intenzívne naraz :) 

Výrobca: AAAVAPE 

Záruka sa nevsťahuje  na poškodenie cartridgu, ktorý je vhodné po intenzívnom a dlhšom používaní 
vymeniť. Nezodpovedáme za poškodenia vzniknuté nesprávnou manipuláciou so zariadením. 

V prípade akýchkoľvek otázok a poradenstva nás neváhajte prosím kontaktovať na 
gaiahemp.sk@gmail.com, tel. 0908522665, 0904298069. 

Reklamačný poriadok ako aj formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na stiahnutie na našej stránke 
www.gaiahemp.sk . 
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