INSTRUKCJA ONSŁUGI VAPORIZATOR

Ładowanie:
Przed użyciem G Pro Herbal musi być w pełni naładowany.
Aby naładować G Pro Herbal proszę podłączyć ładowarkę USB do podstawy G Pro Herbal, a
następnie jej drugi koniec do portu USB. Podczas ładowania guzik będzie świecił się w
kolorze czerwonym aż do pełnego naładowania, po czym zmieni się na kolor zielony. Pełne
naładowanie uzyskać można po około 1-3 godz. Po naładowaniu proszę odłączyć od USB .
*Proszę napełnić suszem przed włączeniem.

Napełnianie:
Proszę usunąć ustnik G Pro poprzez pociągnięcie w górę po obu stronach. Następnie proszę
pognieść odpowiednią (wg uznania) ilość suszu za pomocą karty G (do 500 mg) i umieścić w
suszarni. Proszę nie stosować zbyt dużej ilości suszu ponieważ może to zakłócić przepływ
powietrza. Następnie proszę umieścić ustnik z powrotem.

Włączanie \ Wyłączanie:
G Pro Herbal zaprojektowany został z myślą o bezpieczeństwie i unikaniu niepożądanego
użycia w związku z czym wyposażony został w system odcinający zapobiegający
nadużywaniu. Aby włączyć \ wyłączyć urządzenie proszę pięciokrotnie (szybko i
krótko) wcisnąć przycisk. Przycisk zacznie świecić w kolorze czerwonym gdy będzie gotowy
do użycia i zacznie się nagrzewać. Przycisk zacznie świecić w kolorze zielonym gdy
urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę. Cztery minuty po włączeniu urządzenie
automatycznie się wyłączy.

Wskaźnik \ kontrola temperatury:
G Pro Herbal posiada wbudowane trzy ustawienia temperatury. Kolor wskazujący
temperaturę uwalniania suszu ukazuje się pod przyciskiem mocy.
CZERWONY 320ºF \ 120ºC
ZIELONY 380ºF \ 193ºC

NIEBIESKI 420ºF \ 215ºC

Zaleca się początkowo stosować najniższą z proponowanych temperatur.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii:
W momencie kiedy bateria jest wyczerpana przycisk zamigota czterokrotnie w kolorze
czerwonym, a następnie urządzenie się wyłączy. Proszę podłączyć urządzenie do USB, a
następnie do portu ładowania. Przycisk zacznie świecić się w kolorze czerwonym gdy
zostanie podłączony do źródła ładowania. Po całkowitym naładowaniu (3-4 godziny) przycisk
zacznie świecić w kolorze zielonym.

Czyszczenie:
Przed rozpoczęciem czyszczenia G Pro Herbal proszę upewnić się, że urządzenie jest
wyłączone i wystudzone. Do czyszczenia używać proszę szczoteczki załączonej do zestawu,
za pomocą której proszę się pozbyć resztek suszu. Proszę nie używać żadnych środków
czyszczących ani wody do czyszczenia żadnej z części G Pro Herbal. Po zdjęciu ustnika
można czyścić go poprzez wycieranie materiałem nasączonym alkoholem. Proszę odkręcić
filtr G Pro od ustnika i wyczyścić (lub wymienić) G Pro Filter Screen jeżeli zaistnieje taka
potrzeba.

