
Clearomizer T8 / VICTORY / T VIC 
 

 
Děkujeme Vám za zakoupení elektronické cigarety 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.  

 
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 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 ( doporučujeme používat pouze e-liquidy v originálních baleních s řádným označením  a 
s neporušeným  zalisováním s uvedením výrobce a číslem šarže ). Kvalita a složení bází má výrazný vliv na životnost 

plastových částí. 

 
UPOZORNĚNÍ: Před naplněním je dobré clearomizer rozebrat a zkontrolovat zda na tubusu  nejsou praskliny a zda 

obsahuje všechna těsnění. Odšroubujeme kovový náustek a zkontrolujeme zda je žhavící hlava dobře utažená. Pak  

clearomizer našroubujte na baterii. Stiskněte spínací tlačítko baterie a zkontrolujte  zda se rozžhaví spirálka atomizeru.  

To zda se rožhaví uvidíte při pohledu kolmo do středu clearomizeru. Teprve poté naplňte clearomizer e-liquidem.  
 

POSTUP PLNĚNÍ  
1. Odšroubujeme kovový náustek . Zkontrolujeme zda se neuvolnila žhavící hlava. 

2. Po stěnách clearomizeru pomalu naléváme ( kapeme ) e-liquid. Plníme maximálně do ¾ . 
Po určité době již clearomizer neprodukuje uspokojivé množství dýmu. Prodloužit jeho životnost můžete jeho vyčištěním 

vodou a suchým pálením. Pokud již ani toto nepomáhá vyměňte žhavící hlavu . Stejnou žhavící hlavu nedoporučujeme 

používat déle než 5 týdnů. 

Po vypláchnutí clearomizeru 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. Praxí při používání a údržbě se životnost clearomizeru 

zvyšuje.  

 

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. Odšroubujeme kovový náustek  

2. Vše důkladně omyjeme teplou vodou a následně odšroubujeme žhavící hlavu (atomizér),  
3. Osušíme kontakty a zbytkovou kapalinu vyfoukneme ústy.  

4. Našroubujeme nový atomizér se základnou nasadíme na baterii (vše musí být suché)  

5. Sepnutím baterie zjistíme  zda je vše v pořádku.  ( spirálka se po sepnutí rozžhaví)  

6. Naplníme liquidem  a našroubujeme náustek 
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