
 
                                 510-T model 2012 
 
Návod na použitie 510-T 
 
Pred použitím e-cigarety si pozorne prečítajte návod na použitie! 
 
Sada obsahuje: 
2 x 510-T (tank) atomizér 
2 x 510 automatická lí-on batéria 280 mA 
5 x  tank kapsľa ( v sete od nás + grátis liquid MB 16 mg nikotine) 
1 x sieťový adaptér 220V  
1x USB adaptér 
1 x návod na použitie 
 
Príprava elektronickej cigarety 510-T: 
 
Krok 1: Odstráňte obal z každej súčiastky 
 
Krok 2: Rozbaľte tú tank kapsľu, ktorý sa chystáte použiť 
 
Krok 3: Vložte tank kapsľu do atomizéra (jemným tlakom narazte kapsľu na hrot atomizéra) 
 
Krok 4: Naskrutkujte nabitú batériu 510-T na vami pripravený atomizér 
           s tank kapsľou (Krok 3.) 
 
Nabíjanie elektronickej cigarety 510-T: 
Krok 1: Naskrutkujte batériu do USB adaptéra a zapojte do USB portu  
            Počítača alebo sieťovej nabíjačky či prípadne USB autonabíjačky.  
 
Krok 2: Nabíjajte kým nezhasne modré svetlo na prednej strane batérie. Moderné automatické batérie 
modelu 510-T/ 2012 nemusíte nabíjať dlhšie ako to bolo u starších modelov.   
 
Nabíjací čas batérie  by sa mal ustáliť na 1-2 hod. 
 
Nabíjanie: 
Dôležité upozornenie! Batérie nie su plne nabité od výroby, pred prvým použitím treba batérie plne nabiť! 
510-T používa 3,7 volt/280mAh dobíjacie automatické batérie s automatickou  úspory energie čo 
zabraňuje vybitiu batérie pri nepoužívaní.Aby ste predišli poškodeniu produktu, batériu musíte vždy plne 
nabiť,po jej vybití..Na nabíjanie používajte vždy originálne príslušenstvo. Batériu treba vždy  plne nabiť po 
jej vybití. Správnym nabíjaním maximálne využijete životnosť batérie. 
 
Skladovanie a údržba 
 
Skladujte inhalátor 510-T a jeho súčasti mimo dosahu detí a v suchom prostredí. 
 
Príprava: Nechajte atomizér uschnúť od liquidu počas noci na papierovej utierke  
v zvislej, stojatej polohe. Batériu počas noci dobite. 
 
Údržba: Mala by byť vykonávaná pravidelne. Vyčistite závity atomizéra, nabíjačky  
a batérie s utierkou navlhčenou čisteným neparfumovaným alkoholom. Čisté závity  
zaručujú lepší elektrický kontakt. Fúknite občas do atomizéra na odstránenie  
prebytočného liquidu. 
 
Dovozca pre Slovenskú republiku: 

Realmax s.r.o    ČSA 1 , 036 01 Martin     e-mail: realmax.mt@gmail.com 


