
DRY HERB VAPORIZER ( zkráceně DRYMIZER ) set 1000 mAh + ceramizer 

 
Děkujeme Vám za zakoupení elektronické cigarety, vaporizéru či komponentu.  

Věnujte prosím pozornost tomuto návodu a při používání e-cigarety postupujte dle následujících instrukcí. Předejdete tak její 

špatné funkci nebo případnému poškození.  
E-cigareta či její jednotlivé součásti není tabákový výrobek. Náplně (e-liquidy) mohou obsahovat nikotin, nejsou tedy vhodné 

pro těhotné a dle zákona číslo 379/2005 Sb. platí zákaz jejího prodeje osobám mladším 18 let! E-cigaretu používejte 

stejně, jako jste zvyklí u běžných cigaret.  

Ve výjimečných případech hrozí předávkování nikotinem, stejně jako u klasických, tabákových cigaret. Při inhalaci či 

valorizaci tabákových směsí se uvolňuje NIKOTIN!!!  

 

Kompletní sada DRY HERB vaporizeru s nabíjecí Li-Pol baterií Jovetech eGo C TWIST s možnosií regulace napětí v 

rozmezí 3,2 -4,8 V v praktickém pouzdře. 

 

Obsah balení: 

1 x DRY HERB VAPORIZER komplet 

2 x CERAMIZER pro tekuté bylinné směsi na bázi VG + plnící nástevec 
1 x Baterie Joyetech eGo C TWIST 

1 x Nabíječka 420 mAh pro baterii  

1 x Adapter do sítě 220 V 

1 x Čistící set 
1 x Pouzdro  

 

DRY HERB VAPORIZER ( zkráceně DRYMIZER ) se skládá ze tří částí. Nahřívací komora, odpařovací keramická 

komora (kde se dává vaporizovaná směs) a náustek s kovovými filtry, který slouží zároveň k ochlazování kouře. Další 
součástí, která je nutná k vaporizaci, je baterie. Pro tento typ jsou ideální jednoduché baterie eGO nebo eGo VV baterie          

( součástí setu je originální baterie Joyetech eGo C TWIST s kapacitou 1000 mAh a návod na její obsluhu je přiložen ). Nelze 

doporučit gripy se složitější elektronikou. Na rozdíl od klasických atomizérů zde nedochází k odpařování kapalné směsi a je 

nutné delší podržení tlačítka manuální baterie, aby se směs dokonale nahřála na správnou teplotu. 
Plusem vaporizace je celkem „zdravá“ inhalace, především u bylin nebo bylinných směsí.  

Vaporizovat se dá asi 300 druhů bylin a nejrůznější práškové směsi.  

Jak bylo zmíněno, existuje přes 300 druhů bylin vhodných k vaporizaci s různými léčivými účinky a s různým stupněm 

vaporizace (130-250 st.C). Vhodné jsou také kvalitní dýmkové tabáky, či jiné tabákové směsi s bylinami. 

Podobné typy vaporizéru jistě nelze srovnávat s velkými stolními vaporizéry, přesto jsou určitě minimálně jistým 

zpestřením e-kouření a navíc v případě bylin, i zdravou vaporizační inhalací. 
Odpor je cca na úrovni 2,8 ohm. 



 

 

UPOZORNĚNÍ: Před na plněním je dobré vaporizer rozebrat a zkontrolovat zda je kompletní a zda není některá část 
poškozena. Před odesláním jsou zkontrolovány základní funkce vaporizéru a přiložené baterie. Teprve poté proveďte 

naplnění.  

 

POSTUP PLNĚNÍ  
1. Tahem s vaporizeru sundáme náustek  a odšroubujeme předhřívací (chladící ) komoru. 

2. Velmi jemně namletý ( drcený ) tabák  či jinou vhodnou směs rovnoměrně rozmístíme do komory s vyhřívacím tělístem. 

3. Část směsi můžeme umístit i do předehřívací komory po jejím našroubování zpět na ohřívací komoru.  

4. Nasadíme náustek s nerezovým sítkem.  
5. Takto máme připravený vaporizer k prvnímu použití. Našroubujeme jej na baterii. Baterii nastavíme na výstupní napětí  

cca 3,8V pomocí regulátoru na jejím opačném konci. Baterie je vybavena manuálním tlačítkem, které slouží k jejímu sepnutí 

a vypnutí. ( 5 clik protection ) 5x rychle za sebou jdoucí sepnutí vede k uzamčení a stejným způsobem baterii i odemkneme.) 

6. Na zapnuté baterii poté stiskneme tlačítko na dobu cca 3-5s a toto opakujeme po celou dobu valorizace. Tyto vaporizéry 
nemají regulátor teploty, proto se musíme řídit chuťovými vjemy s odpařované směsi.  

7. Před výměnou směsi provedeme očistu ohřívací komory přiloženým čistícím setem. 

 

 CERAMIZER pro tekuté bylinné směsi na bázi VG 

 

  
 

Tento vaporizer slouží k inhalaci směsí na bázi VG (vegetable glycerin ) – výluhu. Před naplněním našroubujte na baterii a 

vyzkoušejte funkčnost stisknutím tlačítka baterie. 

Plnění: 

Odšroubujete náustek a na hrdlo nasadíte plnící nádstavec. Opatrně nalijete výluh cca do ¾ tubusu. Poté odšroubujete 

nástavec a nahradíte jej náustkem. Suchým papírovým kapesníkem otřete závitovou část a kontakt. Poté našroubujete na 

baterii. Sepnete spínat a potahujete páru, kterou ceramizer vytvoří.  
 

V případě jakýchkoli dotazů či problému nás kontaktujte na info@nadines.cz nebo na tel. +420736175492 
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