INSTRUKCJA OBSŁUGI : SNOOP DOGG G PEN HERBAL VAPORIZER

Zawartość zestawu :
- 1 x Bateria Snoop Dogg G Pen (gwint snoop dogg thread)
- 1 x Atomizer Snoop Dogg G Pen Herbal.
- 1 x Ładowarka USB
- 1 x Ładowarka sieciowa wejście USA
- 3 patyczki czyszczące.
- 1 wycior.
- G Tool - przyrząd do nabijania suszu
- G Card - karta tarka służąca jako grinder do rozdrabniania suszu
- Instrukcja obsługi
- 2 x pojemnik na susz

1 . Obsługa :
Bardzo prosty w obsłudze, urządzenie obsługuje się tylko jednym przyciskiem, który w celu
uruchomienia naszego waporyzatora, należy kliknąć 5 razy, aż lampka mrugnie trzykrotnie, następnie
przyłożyć do ust i krótko przycisnąć .
(nasza rada: grzałka podgrzewająca działa natychmiast, dlatego na jednego macha wystarczy
przytrzymać przycisk bardzo krótko 1-2 sekundy, puścić i czynność powtórzyć kilkukrotnie, wedle
potrzeby. Dłuższe przytrzymywanie guzika powoduje zbyt intensywne nagrzanie się, więc zamiast
efektu waporyzacji, nasza zawartość zwyczajnie się spali).
2.Ładowanie :
Niewątpliwym plusem jest bardzo szybkie ładowanie, które można wykonać na dwa sposoby:
a)przez podłączenie do gniazdka elektrycznego
b) podpięcie do urządzenia z portem USB (ładowarka oraz przejściówka są w zestawie).

W tym celu należy go rozkręcić w połowie (tuż za autografem) następnie wkręcić wybraną ładowarkę.
Czas ładowania podany przez producenta to 3-4 godziny, jednakże podczas testowania G-pen-a
zauważyliśmy, że już 30 min ładowania po przez gniazdko elektryczne wystarczy, aby 2 osoby mogły
cieszyć się efektem działania jednego nabicia przez 2-3 godzinki. Ładując zgodnie z czasem podanym
w instrukcji kilka osób spokojnie może się waporyzować cały wieczór (2-3 napełnienia).
Do vapo mieści się ok 0,2-0,5 grama zmielonego suszu, przez co jest bardzo wydajny. Radzimy nabić
ciasno do pełna gdyż zbyt mała ilość zamiast wolno sobie parować, po prostu się szybko zjara.
3. Środki ostrożności
Niestety dużym minusem jest brak regulacji temperatury, brak kontroli poziomu nagrzewania. Dobry
waporyzator ma podgrzewać do odpowiedniej temperatury, bez efektu spalania! W G-Penie grzałka
rozgrzewa się dosłownie w sekundę i trzeba bardzo uważać bo przyciskając przycisk zbyt długo susz
zaczyna się palić, a wtedy z urządzenia zaczyna wydostawać się dym i zapach .

