
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SWITCH dohányhevítő készülék

ALACSONY FESZÜLTSÉG VÉDELEM az akkumulátor túlmerülésének 
megakadályozása érdekében. A készülék automatikusan kikapcsol, 
miután a piros LED 5-ször lassan felvillan.

TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM sárga LED fény 10-szer gyorsan 
felvillan majd letilt.

KIKAPCSOLÁS 10 másodpercig tartsa lenyomva a funkciógombot, a 
piros LED 3-szor felvillan és a készülék kikapcsol.

RÖVIDZÁRLAT, TÚLÁRAM, TÚLFESZ, TÚLTERHELÉS VÉDELEM 
hiba esetén a sárga LED villog és a készülék kikapcsol.



Köszönjük, hogy megvásárolta a Switch készüléket!
A biztonságos használat érdekében a használat előtt olvassa 
el az összes utasítást és biztonsági figyelmeztetést.
Az utasítások be nem tartása sérülést okozhat, és 
érvénytelenítheti a garanciát.

Kérjük, ne használja, mikor a felső kupakot eltávolította.

Kérjük, csak az itt leírtak szerint tisztítsa a készüléket.

Kérjük, ne próbálja meg javítani vagy módosítani a 
készüléket.

Kérjük, ne ejtse le, ne deformálja, ne hajlítsa meg, ne törje 
össze a készüléket és ne tegye mikrohullámú sütőbe.

Kérjük, ne tegyen más tárgyat a dohánytöltet kamrába, mert 
az komoly kárt okozhat a Switch eszközön.

A készülék csak kompatibilis töltettel használható (HEETS).

Kérjük, ne töltse a készüléket tűzforrás közelében vagy 
rendkívül meleg környezetben.

A termék használata fiatalkorúak, nemdohányzók, 
várandós és szoptató nők számára nem ajánlott. 
Magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegek 
keressék fel orvosukat.   
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Fűtőkamra

•  Piros LED jelzőfény villog, ha a töltési térfogat 29-0%

•  Sárga LED jelzőfény villog, ha a töltési térfogat 59-30%

•  Zöld LED jelzőfény 60% -nál nagyobb töltési térfogat mellett villog, és        
teljesen feltöltött állapotban folyamatos világításra vált.



LED KIJELZÉS

100%-60% 59%-30%

29%-0% Automata
tisztítási mód

LED jelzőfény jelenik meg, amikor az eszköz töltődik
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•  Sárga LED jelzőfény villog, ha a töltési térfogat 59-30%
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TARTOZÉKOK

Tisztító kefe Micro USB kábel

Tisztító pálca
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• Első alkalommal töltse a készüléket 1-1,5 órán át.

• Gyors akkumulátor-ellenőrzés:
Egy gombnyomás a funkciógombon ha a készülék ki van 
kapcsolva. A LED színe az akkumulátor töltöttségi szintjét 
mutatja.

• A készülék két hőmérséklet-beállítással rendelkezik: 
standard és magas hőmérséklet. A lila LED a magasabb 
értéket jelzi, a kék LED a standard hőmérséklet-beállítást 
jelzi. Amikor az eszköz bekapcsolt állapotban van, 
gyorsan kattintson a funkciógombra 2x a hőmérséklet 
beállításhoz.

• Ellenőrizze, hogy a töltetet megfelelően helyezte-e be a 
kamrába, a töltet szűrője a kupak tetejéhez igazodik.

• Az automatikus tisztítási mód használata előtt távolítsa 
el a felső kupakot.

• Az optimális teljesítmény és az egyenletes íz érdekében 
javasoljuk, hogy minden 5 dohánytöltet elszívása után 
tisztítsa meg a fűtőtestet.

• A dohánytöltet használat után nagyon meleg. Kérjük, 
óvatosan távolítsa el a töltetet a kamrából!
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HASZNÁLAT

1. Vegye kézbe a
     Switch készüléket

Kezdje el használni

A SWITCH előkészítése

2. Helyezzen be egy
    dohán töltetet
    a kamrába

3. A készülék
    használatra kész

Tartsa lenyomva
a funkciógombot
3 másodpercig
folyamatosan,
amíg rezgő
visszajelzést kap.

A következő rezgő
jelzés után a készülék
használatra kész,
a LED folyamatosan
világít.
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H
EETS

Ezt követően
a készülék elkezdi
a felfűtést,
a LED fénye
a felfűtés közben
villog.



1. Szívjon a töltetbe
a filteren keresztül,
mintha normál
cigarettát szívna. 

2. A szívási idő utolsó
20 másodpercének
kezdetét ismételt
rezgés jelzi.

3. A szívás idejének
végén (4 perc) az
eszköz automatikusan
kikapcsol.

A dohánytöltetet
háromszor forgassa el.

Húzza ki a dohánytöltetet
a kamrából.

③ Kezdje el használni

④ A dohánytöltetet eltávolítása

1. opció

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a 
háztartási szemétbe dobja, hanem gyűjtse azokat más 
hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb 
körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített 
gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezet-
be kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi 
kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek 
visszanyerése is.
A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz 
legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről 
a következő internetes oldalon tájékozódhat:
http://www.relem.hu/elemhasznaloknak/gyujtohelyek



Húzza le a felső
kupakot.

Távolítsa el a dohánytöltetet
a kamrából.

Távolítsa el a felső
kupakot.

Helyezze a tisztító
kefét a fűtőkamrába.

Forgassa a tisztító
kefét a lerakódások
eltávolításához.

2. opció

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Tisztítsa meg a fűtőtestet a tisztító kefével



Automata tisztítási mód

HIBAELHÁRÍTÁS
Ha a dohánytöltet nem helyezhető be a kamrába,
próbálkozzon az alábbi lépésekkel

Ha a készülék be van
kapcsolva, gyorsan
nyomja meg a
funkciógombot 5-ször,
az automatikus tisztítási
funkció elindul.

A cián LED-fény
folyamatosan
villog.

A készülék és a LED
jelzőfény automatikusan
kikapcsol a tisztítási
művelet végén.

Ellenőrizze a felső
kupak tisztaságát.

Ha talál
szennyeződést
húzza le a kupakot

Távolítsa el a
szennyeződést a
kupakból.

ALACSONY FESZÜLTSÉG VÉDELEM az akkumulátor túlmerülésének 
megakadályozása érdekében. A készülék automatikusan kikapcsol, 
miután a piros LED 5-ször lassan felvillan.

TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM sárga LED fény 10-szer gyorsan 
felvillan majd letilt.

KIKAPCSOLÁS 10 másodpercig tartsa lenyomva a funkciógombot, a 
piros LED 3-szor felvillan és a készülék kikapcsol.

RÖVIDZÁRLAT, TÚLÁRAM, TÚLFESZ, TÚLTERHELÉS VÉDELEM 
hiba esetén a sárga LED villog és a készülék kikapcsol.



VÉDELEM 
ALACSONY FESZÜLTSÉG VÉDELEM az akkumulátor túlmerülésének 
megakadályozása érdekében. A készülék automatikusan kikapcsol, 
miután a piros LED 5-ször lassan felvillan.

TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM sárga LED fény 10-szer gyorsan 
felvillan majd letilt.

KIKAPCSOLÁS 10 másodpercig tartsa lenyomva a funkciógombot, a 
piros LED 3-szor felvillan és a készülék kikapcsol.

RÖVIDZÁRLAT, TÚLÁRAM, TÚLFESZ, TÚLTERHELÉS VÉDELEM 
hiba esetén a sárga LED villog és a készülék kikapcsol.

GARANCIA 
Hiba esetén vegye fel a 
kapcsolatot a forgalmazóval! 
Helytelen használatból 
eredendő kárért semmilyen 
felelősséget nem vállalunk. 
Részletes feltételek: 
http://bit.ly/29QKKz9
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