
 

CLEAROMIZER ASPIRE BDC/BVC CE5-S,ET,ET-S,K1 
 
Děkujeme Vám za zakoupení elektronické cigarety či komponentu.  
 

 
 
Clearomizer je součást e-cigarety, za pomocí kterého se odpařuje kapalina a tím tvoří „pára“, která je kuřákem vdechována. 

Clearomizer se k baterii připojuje závitem. Nepoužívejte velkou sílu při utahování závitu, hrozí jeho poškození či 

poškození baterie. Životnost clearomizeru či jeho výměnné hlavy je výrobcem udávána 10 dní a závisí na četnosti, 

správném používání a údržbě. Clearomizer se plní e-liquidem ( e-kapalinou pro tento účel určenou) kvalita liquidu respektive 

příchutí má výrazný vliv na životnost žhavící spirály. Kvalita a složení bází má výrazný vliv na životnost plastových částí a 
žhavících spirál. 

 

UPOZORNĚNÍ: Před na plněním je dobré clearomizer rozebrat a zkontrolovat zda na tubusu  nejsou praskliny ,obsahuje 

všechna těsnění a zda nejsou porušená. Samostatnou hlavu nejprve našroubujeme na základnu a poté na baterii. Stiskněte 
spínací tlačítko baterie a zkontrolujte  zda se rozžhaví spirálka atomizeru ( uvidíme pohledem kolmo do vroubkované 

tyčinky). Teprve poté tubus s krytem,  naplňte e-liquidem a přišroubujte hlavu se základnou.  Vše musí být řádně dotaženo, 

jinak může protékat. Všechny clearomizéry fungují na bázi podtlaku a pokud dojde k jeho porušení nefunguje správně.  

 

POSTUP PLNĚNÍ  
1. Clearomizer otočíme náustkem dolů. Odšroubujeme základnu se žhavící hlavou.  

2. Po stěnách clearomizeru pomalu naléváme ( kapeme ) e-liquid. Plníme maximálně do ¾ . 

3. Je třeba dávat pozor, aby se e-liquid nedostal do středové tyčinky zakončené ústím náustku.  
Po určité době již clearomizer neprodukuje uspokojivé množství dýmu. Prodloužit jeho životnost můžete suchým pálením.  

Po použití této metody čištění je třeba počítat s výraznou změnou chuti a také může dojít ke zhoršení přístupu eliquidu  do 

atomizéru. 

Po vypláchnutí clearomizeru ( vyplachujeme pouze nádržku a základnu NE ŽHAVÍCÍ HLAVU ! )je nutné ho vysušit i v 
závitové části, nakapat e-liquidem a rozkouřit. Pokud ani po vyčištění clearomizeru není produkce dýmu uspokojivá, 

vyměňte žhavící hlavu za novou. Praxí při používání a údržbě se životnost clearomizeru zvyšuje. ŽHAVÍCÍ HLAVU 

NEPOUŽÍVEJTE DÉLE NEŽ 30 DNÍ. 

 

VÝMĚNA HLAVY:  
Jedná se o rozebíratelný systém, umožňující lepší přístup pro čištění a suché pálení žhavící části. Při demontáži postupujte 

opatrně a nepoužívejte hrubou sílu.  

1. Clearomizer uchopíme za spodní část a otáčením vyšroubujeme plastový / kovový či skleněný/ zásobník.  
2. Zásobník s náustkem důkladně omyjeme teplou vodou. 

3. Odšroubujeme žhavící hlavu od základny  základnu opláchneme a osušíme. Zkontrolujeme zda někde nechybí těsnění. 

4. Našroubujeme novou žhavící hlavu ( atomizér) na základnu a nasadíme na baterii (vše musí být suché)  

5. Sepnutím baterie zjistíme  zda je vše v pořádku.  ( spirálka se po sepnutí rozžhaví)  
6. Naplníme liquidem zásobník a našroubujeme základnu se žhavící hlavou. 

 

DENNÍ ÚDRŽBA: 

V průběhu vapování dochází k přeměně kapalné směsi e-liquidu na páru. Ta částečně zůstává ve  středové trubici a odtéká 
zpět do žhavící hlavy. Pokud je této kapaliny více nebo máte již baterii se slabším výkonem, bude docházet k přeplnění 

žhavící části. To poznáte podle snížené produkce páry a probublávání. Aby jste odstranili přebytečnou kapalinu ze žhavící 

hlavy otočte clearomizer náustkem dolů a případně vytřete středovou trubici ubrouskem. Někdy stačí pouze vytřepání. Pokud 

nepomůže tento postup může být prasklý tubus. Pak již není možné clearomizer používat. 
  

Dovozce:  www.nadines.cz  / info@nadines.cz 

http://www.nadines.cz/


 


