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Návod k obsluhe Vaporesso LUXE NANO MOD 2500mAh 80W 

Vaporesso Luxe je nádherný elektronický grip s dotykovým ovládaním pre ľahké nastavenie a komfortné používanie.. 

Obsah balenia a parametre 

 1x Vaporesso LUXE NANO MOD 2500mAh 80W  

 1x micro USB kábel 

 manuál 

 Rozmery: 40,3mm x 26,2mm x 77,7mm 

 Hmotnosť: 136 g 

Parametre:   

 Nastaviteľný výkon: 5W-80W 

 Rozsah odporu: 0,03Ω-5Ω 

 Masívny dotykový displej s uhlopriečkou 2,0 palca 

 Aktualizovaný čip OMNI 4.0 

 Nastaviteľná teplota: 100°C-315°C / 200°F-600°F  

 Podporované režimy: VW/VV/SP/Bypass/CCW/CCV/Smart/VT-

(NI/TI/SS)/TCR 

 Kapacita baterie: 2500 mAh 

 Nabíjanie: Micro USB súčasť balenia (5V/2,5A rýchle nabíjanie)  

 Závit: 510 a odpružený kontakt 

 Výrobca : Vaporesso 

  

Nabíjanie 

Rýchle nabíjanie pomocou micro USB portu umiesteného vpredu. 

 

Dotykový displej  

Všetky potrebné informácie sú prehľadne znázornené na displeji. Luxe mod 

ponúka skryté tlačidlá, s ktorými je ovládanie inteligentného čipu hračkou. 

Rýchly prístup do menu, výber režimu i jeho nastavenie je tak otázkou 

chvíľky. Nenápadné zakomponovanie tlačidlá do predného panelu podtrhuje 

čistý design Luxe módu. 

OMNI 4.0 - Nová kapitola Vaporesso módov prichádza spoločne s OMNI 4.0 

čipom, s ktorým na vás čaká skutočne bohatá ponuka rôznych režimov a 

nastavení. Pomocou intuitívneho menu systému ľahko prepnete medzi 

režimami výkonu, napätia, teplotnými režimami pre niklové, titánové a 

nerezové špirálky a krivkami žhavenia, či už pre výkon, či pre napätie. 

Nechýba ani výber intenzity predžhavenia v rámci režimu výkonu, nastavenie 

TCR hodnôt pre ďalšie materiály vhodné pre teplotné režimy, či napríklad 

režim priameho výstupného napätia Bypass. Luxe sa môže pochváliť tiež 

Smart režimom pre automatický výber predžhavenia a v neposlednom rade 

Super Player režimom, s 

ktorým sa vám odomkne ďaleko širší rozsah podporovaného odporu 

špirálok. 

 

3x potlačiť bočný gombík – odblokovanie 

Potom LOGO V – 3x potlačiť na dotykovom displeji a dostanete sa do 

menu 

Na boku bodkami sa posúvate v menu hore/dole – potlačením logo V vyberiete v režim. Taktiež logo V slúži na 

uloženie vašich nastavení 

  

 



Vaporesso LUXE NANO MOD 2500mAh 80W  Strana 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varovanie 

1. Prosím, uskladnite mimo dosahu detí. 

2. Tento produkt sa neodporúča používať u mladých ľudí, nefajčiarov, tehotné a dojčiace ženy, alebo osoby, ktoré sú 

alergické/ citlivé na nikotín. 

Upozornenie 

1. Nepokúšajte sa opravovať sami  zariadenie – iba v autorizovanom servise, nakoľko si môžete spôsobiť  škodu alebo 

zranenie. 

2. Nevystavujte výrobok  vysokej teplote alebo vlhku, inak môže byť poškodený. 

3. Nepoužívajte tento výrobok na iné účely ako na vapovanie. 

 

Záruka a životnosť tovaru: 
Záruka na výrobok 24 mesiacov 

Batéria životnosť: 3 mesiace 

Batéria k elektronickej cigarete (e-inhalátoru) je tovar, ktorý podlieha bežnému opotrebeniu jej používaním. Minimálna 

životnosť batérií je 3 mesiace. Záruka 24 mesiacov sa samozrejme vzťahuje na výrobné chyby. Úbytok alebo úplná strata 

kapacity po 3 mesiacoch je spôsobená bežným opotrebovaním batérie, takže nie je možná reklamácia. Pri reklamácii je 
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kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu predávajúceho s kópiou kúpneho dokladu a písomným popisom 

poruchy reklamovaného tovaru. 

Reklamácie nebudú riešené v prípade, že produkt bol používaný v rozpore s týmto návodom na použitie alebo v prípade, 

že boli použité iné náhradné diely ako originálne. Aby ste sa vyhli vzniku jamiek, úlomkov alebo úplnému poškodeniu prvky 

sady Vaporesso LUXE NANO uschovávajte ďalej od predmetov ako kľúče. Produkt uschovávajte ďalej od vysokej teploty a 

vlhkého prostredia. V prípade akýchkoľvek problémov s produktom, bezodkladne kontaktujte predajcu. Nepokúšajte sa 

opravovať žiadnu súčiastku sady, tým sa môže zaoberať len oprávnený servis. Poškodenie produktu, ktoré vzniklo v 

dôsledku jeho otvorenia  a jeho mechanického poškodenia nebude riešené ako reklamácia. 

Predávajúci musí dodržať zákonom stanovenú lehotu na vybavenie reklamácie, t.j. 30 dní a v prípade jej nedodržania má 

kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. V prípade uznania reklamácie odošle predávajúci kupujúcemu opravený, alebo nový 

tovar. 

 Výrobca: 

Vaporesso 

Building 16, Dongcai Industrial Park, Gushu Village, Xixiang Town, Bao’an District, Shenzhen, China 8102 

 

Predajca/Distribútor: 

TravelNetCon Global s.r.o., Ulica Sládkovičova 92/1, 984 01 Lučenec 
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Informačný leták 

Informačný leták podľa zákona 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov § 15  
Tento výrobok nie je určený na odvykanie od fajčenia, ani na diagnostiku, liečbu, prevenciu, miernenie príznakov ochorenia alebo 
iné ovplyvňovanie zdravotného stavu. Nie je terapeuticky prínosný. Nepoužívajte e-cigaretu, ak nie ste plnoletý. Produkt nie je 
vhodný pre osoby citlivé na nikotín, tehotné a dojčiace ženy. Nepoužívajte ho, ak máte dýchacie ťažkosti, ochorenia srdca, vysoký 
krvný tlak alebo cukrovku. Ak máte nejaké zdravotné problémy, poraďte sa pred jeho užívaním s lekárom. Prerušte používanie 
výrobku, ak sa objaví nevoľnosť, závraty, slabý alebo rýchly tep, vracanie, hnačka alebo iné nežiaduce symptómy. Uchovávajte mimo 
dosahu detí a domácich zvierat.  
Táto časť obsahuje dôležité informácie o bezpečnej a efektívnej prevádzke. Tieto informácie si prečítajte pred použitím výrobku.  
• Používajte iba batérie a adaptér dodaný výrobcom. Použitím neautorizovaného príslušenstva môže zaniknúť záruka.  
• Počas nabíjania elektronickej cigarety nevyberajte batériu.  
• Nepoužívajte elektronickú cigaretu pri elektromagnetických zdrojoch ako televízory, rozhlasové prijímače a mikrovlnné rúry.  
• Počas búrky vyberte napájací adaptér zo zásuvky, aby sa predišlo úrazom elektrickým prúdom alebo požiaru.  
• Elektronickú cigaretu a batériu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.  
• Elektronickú cigaretu nenechávajte na miestach s teplotou vyššou ako 60ºC alebo 140ºF.  
• Na čistenie elektronickej cigarety nepoužívajte agresívne chemikálie alebo čistiace prostriedky.  
• Počas nabíjania sa elektronickej cigarety nedotýkajte vlhkými rukami. Mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo 
vážne poškodiť výrobok.  
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ BATÉRIE  
• Používajte iba schválenú batériu.  
• Batériu udržiavajte suchú a zabráňte styku s tekutinami, pretože môžu spôsobiť skrat.  
• Zabráňte styku batérie s kovovými predmetmi, pretože môžu spôsobiť skrat.  
• Nepoužívajte poškodené alebo deformované batérie.  
• Ak batéria zapácha, prestaňte ju používať.  
• Batériu uchovajte mimo dosahu detí.  
• Ak z batérie unikajú kvapalina: Zabráňte, aby sa vytekajúca kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou, očami alebo oblečením. Ak 
sa dostane do kontaktu, vypláchnite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku radu.  
• Zabráňte styku batérie s ohňom, pretože batéria môže explodovať.  
• Nepokúšajte sa batériu otvárať alebo opravovať.  
• Batériu nezahadzujte do ohňa ani do vody.  
• Použité batérie recyklujte alebo zlikvidujte podľa miestnych predpisov. 
Nikotín, či už pochádzajúci z fajčenia alebo z liekov určených na nikotínovú substitúciu, ale aj z elektronickej cigarety a plniacej 
fľaštičky s obsahom nikotínu spôsobuje uvoľňovanie katecholamínov z drene nadobličiek. Preto u pacientov s nekontrolovanou 
hypertyreózou alebo feochromocytómom je potrebná pri používaní zvýšená opatrnosť.  

Tento výrobok nie je určený pre tehotné a dojčiace ženy Gravidita a laktácia Nikotín preniká placentárnou bariérou k plodu a 
ovplyvňuje jeho dýchacie pohyby a krvný obeh. Tento vplyv je závislý na dávke nikotínu. Fajčenie môže veľmi vážne poškodiť plod 
alebo dieťa, a matka (nastávajúca matka), preto má čo najskôr prestať fajčiť. Tehotné alebo dojčiace fajčiarky majú používať 
elektronickú cigaretu a plniace fľaštičky iba po konzultácii s lekárom. Riziko z používania elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky pre 
plod nie je úplne zdokumentované. Nikotín prestupuje do materského mlieka v malom množstve, ktoré aj pri terapeutických 
dávkach môže ovplyvniť dojčené dieťa.  

Nežiaduce účinky Elektronická cigareta s plniacou fľaštičkou môže spôsobiť nežiaduce účinky, ktoré sú podobné ako pri používaní 
nikotínu iným spôsobom – vrátane fajčenia – a sú predovšetkým závislé od dávky. Väčšina nežiaducich účinkov popísaných 
uživateľmi sa vyskytuje hlavne počas prvých 3 - 4 týždňov od začiatku používania. Niektoré príznaky, ako sú závraty, bolesti hlavy a 
poruchy spánku môžu byť prejavom abstinenčných príznakov súvisiacich s ukončením fajčenia.  

V súvislosti s ukončením fajčenia môžu vznikať aftózne ulcerácie na sliznici ústnej dutiny. Kazuistika je nejasná. Nikotín uvoľnený z 
elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky môže niekedy na začiatku používania vyvolať mierne podráždenie pažeráka, zvýšenú 
saliváciu alebo čkanie.  

Kontraindikácie Precitlivenosť na nikotín alebo na ktorúkoľvek z látok v plniacej fľaštičke. 

Elektronická cigareta je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín - preto Vás upozorňujeme, 
že nikotín je vysoko návykovou látkou. Predajca neodporúča používať výrobok s plniacou fľaštičkou s obsahom nikotínu. Pri 
použití elektronickej cigarety s plniacou fľaštičkou s obsahom nikotínu si pozorne prečítajte informačný leták k plniacej fľaštičke!  
V prípade, že sa u Vás objavili nežiaduce účinky, prestaňte výrobok okamžite používať a kontaktujte naše informačné 

centrum  +421 948 360 903 alebo nám napíšte správu info@elcigarety.sk 
Všetky nepoužité plniace fľaštičky alebo odpad vzniknutý z plniacich fľaštičiek a elektronickej cigarety musí byť zlikvidovaný v súlade 
s národnými požiadavkami. 
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