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Obs! Förångaren är gjord av glas så var
försiktig när du tar i så att den inte går
sönder och du skär dig. Håll i glaset, inte
i munstycket, när du skruvar av/på boilern.
Skruva loss förångaren från batteriet.
Håll förångaren med boilern uppåt och
skruva av boilern.
Fyll på längs med glasets kanter. Undvik
olja i mittenröret.
Skruva på boilern.
Skruva på förångaren på batteriet.
Låt oljan sjunka in i boilern i 2 min.
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1. Håll utom räckhåll för barn och djur.
2. Tvätta händerna om du får olja på dem.
3. Rekommenderas inte för gravida.

vapoteket a.b. stockholm
vapoteket.com – allt för vejping på ett ställe.
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1. Ladda batteriet i två timmar för full
laddning. När lampan lyser är vaporisatorn
helt laddad. Batteriet är dock lite laddat
redan från början så vaporisatorn går att
använda direkt. När du märker att du inte
får samma “umpf” när du blossar så behöver
batteriet laddas.
2. Aktivera vaporisatorn genom att snabbt
trycka fem gånger på på-knappen. När
den blinkar så är vaporisatorn aktiverad.
3. Fyll på med olja enligt stycke 2.
4. Håll in knappen medan du blossar.

Nu sätter vi igång!
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Välkommen till ditt nya liv som vejpare.

Cumulus är en jättebra vejp för dig som
vill testa för första gången, eller för dig
som bara vill ha en liten och smidig vejp.
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Vejpingvärlden består av massor av roliga
manickar, smådelar och designs som du
kan använda för att skapa din helt egna
vejp och vejpingupplevelse. Det kan bli
hur enkelt eller hur komplicerat du vill.
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sätta i gång

