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G rat ti s !
I din hand håller du nu en Cirrus Vaporisator, utvecklad
för att skapa den ultimata vapeupplevelsen. Ren ånga, god
smak och smidig att använda. Med ny avancerad keramisk
teknologi tas risken för bränd bomull bort. Detta ger en
mycket renare ånga samt en betydligt längre livslängd på
förångaren.

Munstycke.

Den unika lösningen med keramiskt material medför att det
utvecklas mycket ånga vid lägre effekt. Man behöver därför
inte ett lika stort batteri som för många andra modeller.
Cirrus har tre ställbara luftinsläpp som möjliggör perfekt
ångmängd och luftmotstånd. Vaporisatorn är gjord av
rostfritt stål och pyrexglas.
Pyrexglas.

L a d d a b at te riet
Skruva loss tanken från batteriet. Ladda batteriet genom
att sätta in medföljande sladd. Laddaren lyser rött under
laddning och grönt när batteriet är fullt, efter cirka 2-3 tim.
Starta batteriet genom att trycka på knappen 5 ggr snabbt.
För att stänga av batteriet tryck 5 ggr snabbt på knappen.

Keramisk-coil.

Vid full laddning lyser batteriknappen med helt sken när
man trycker på den. Om batteriet blinkar då man håller
ned knappen behöver batteriet laddas.
Luftreglage.

Fy l l a p å vät s ka

Räfflad del.

Skruva av batteriet från tanken. Håll tanken upp-och-ner.
Öppna tanken genom att hålla fast munstycket och samtidigt skruva upp tankens räfflade nederdel. Fyll på vätska
längs glaskanten. Undvik att fylla vätska i luftröret i mitten.
Skruva tillbaka delarna. Låt vätska sjunka in i tanken, ca
2 min, speciellt om den varit ny/torr innan. Börja blossa
genom att hålla in knappen när du inhalerar.

Knapp.

Byta smak
Då Cirrus tank har sin unika keramik-teknologi är det enkelt att skölja ur tanken med ljummet vatten så att smakerna
inte blandas. Låt gärna torka innan den nya vätskan fylls på.

Byta tank

Batteri.

Cirrus Tanks kan köpas till extra hos Vapoteket. Det är
smidigt att kunna ha fler med olika smaker.

B y t a fö rå n ga re (coi l )
Du kan byta brännaren (coilen) när den blivit gammal. Den
finns som reservdel hos Vapoteket. Öppna tanken genom
att skruva bort nederdelen. Häll ut överbliven vätska. Sen
skruva av coilen från fästet på nederdelen. Byt och skruva
i den nya.
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I n fo r m atio n
En vaporisator ska användas som ett substitut
för tobakscigaretter, och förvaras så att den
inte är tillgänglig för personer under 18 år.
Produkten är inte rekommenderad för
icke-rökare, ungdomar eller gravida. Tänk
på att alltid förvara e-vätska utom räckhåll
för barn.

Tvätta dig om du fått e-vätska på händerna
eller huden. Sortera batteri som el-avfall.
Produkten bör inte användas med
nikotinvätska för personer med känslighet
mot nikotin.
Nikotin är ett beroendeframkallande
ämne.

Prod u k te n
Cirrus har en ny avancerad keramisk teknologi
och med 3 justerbara luftinsläpp för att uppnå
optimalt luftflöde och smakupplevelse vid
vaping.
Tanken är gjord av rostfritt stål och pyrexglas. Förångaren (coilen) i Cirrus har en
keramisk stav som det uppsugande materialet.

Smältpunkten för keramiska material är
mycket högre än den för bomull, vilket gör det
lättare att producera ren ånga utan risk för
brända partiklar och smak. Det ger mer och
renare ånga samt en betydligt längre livslängd
än de tankar som använder bomull.
Tanken rengörs genom att sköljas i vatten.

Fa k t a
- 2.0 ml tank med keramik-veke på 1,2 ohm
- 1100 mAh batteri
- USB-laddare + vägg adapter
- Volym: 2.0ml behållare.
- Längd & Bredd: 168 mm x 14 mm.
- Kapacitet: ca 1000 bloss.

- Laddningstid: ca 2 tim.
- Batteriuppladdning: ca 300 ggr.
- Ego gängad.
- Batteri: 1100 mAh med 5 klicks säkerhetslås
så att den inte oavsiktligt sätts igång i din väska
eller fickan.

A n d ra p rod u k ter frå n os s :
Cirrus - serien:
Batterier: Silver, Svart,
Grönt, Rosa, Blått. Cirrus
Tanks, keramik-coils och
laddare kan köpas separat.
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Cumulus - serien:
Liten snygg och smidig
vape. Mindre, smalare
batteri och förångare.

Vapotekets vätskor:
Vi tar fram vätskor av högsta kvalitet och som finns i
en rad olika smaker. Dessa
är gjorda för att uppnå perfekt upplevelse med våra
olika vapes. se vapoteket.
com för senaste listan.
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