
Arizer Air 2 

Uživatelská příručka 

 

 



Omezení odpovědnosti (přečtěte si před použitím) 

 
 

Nesprávné či neopatrné používání tohoto zařízení může způsobit zranění. Arizer ani 

prodejce vaporizéru nepřebírají žádnou odpovědnost za zranění nebo škody 

způsobené nesprávným použitím nebo zneužitím tohoto zařízení. Kvůli křehkosti  

a samotné povaze skla, Arizer a prodejce vaporizéru nejsou zodpovědní za škody nebo 

zranění způsobená rozbitím skleněných součástí přístroje. Arizer a prodejce vaporizéru 

nejsou zodpovědní za zranění nebo popáleniny způsobené neopatrným dotykem  

na horké částí přístroje. Arizer a prodejce vaporizéru nejsou zodpovědní za to, že 

zákazník nedodržuje uvedená varování a bezpečnostní pokyny. Zakoupením tohoto 

produktu přebírá kupující všechna rizika spojená s lithiovými bateriemi. Pokud s těmito 

podmínkami nesouhlasíte, vraťte produkt prodejci ještě před jeho prvním použitím. 

Tento produkt je určen pro použití s bylinami popsanými v tomto dokumentu. Arizer 

ani prodejce vaporizéru nejsou zodpovědní za to, že zákazník použije pro vaporizaci 

jiné byliny než ty, které jsou uvedené v tomto dokumentu. Odpovědnost společnosti 

Arizer za škody spojené s výrobkem a jeho díly nesmí překročit nákupní cenu výrobku. 

DŮLEŽITÉ – Dodržujte místní zákony. Ne všechny esenciální oleje, rostlinné látky  

a byliny jsou v každé zemi nebo státu zákonem povolené pro použití. Před objednáním 

rostlinných látek si ověřte místní a dovozní zákony. Toto zařízení je určeno pouze pro 

legální použití s legálními rostlinami a materiály. 



Upozornění, zřeknutí se odpovědnosti a varování 

(přečtěte si před použitím) 

 
 

První použití – prohlédněte si kompletní obsah balení a prozkoumejte všechny díly, 

zejména ty skleněné, jestli nedošlo k poškození během transportu. Drobné díly můžou 

být spolknuty dětmi nebo zvířaty, proto je udržujte mimo jejich dosah. 

Varování – horké části – S horkými částmi vaporizéru zacházejte opatrně. 

Nepokládejte rozehřátý vaporizér na materiály, které by se mohly vznítit. Než 

vaporizér vložíte do pouzdra či jiného uzavřeného prostoru (např. kapsy), nechte ho 

vždy vychladnout. Na horní okraj skleněných trubic (náústků) před uschováním 

nasaďte černé silikonové čepičky, které jsou součástí balení.  

Borosilikátové sklo je extrémně odolné, nicméně nikdy na jeho horkou část neťukejte 

tvrdými předměty a nevystavujte jej extrémním změnám teploty. Pokud skleněná 

trubice spadne, před dalším použitím zkontrolujte, jestli není prasklá nebo jinak 

poškozená.  

Air 2 obsahuje elektronické a choulostivé součástky – neházejte s ním. Jsou-li 

součástky poškozené, přístroj nefunguje. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, 

nikdy vaporizér neponořujte ani neprovozujte v těsné blízkosti vody. Nepoužívejte 

přístroj v blízkosti hořlavého materiálu. Nevystavujte přístroj extrémním teplotám. 

Nerozebírejte přístroj – mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a ztrátě záruky. 

Nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru. 



 

Informace obsažené v této příručce pomáhají porozumět různým teoriím a praktikám 

používání vaporizéru Air 2 a nepředstavují záruku účinnosti použitých přípravků (bylin 

apod.). Tento návod neslouží jako náhrada profesionální konzultace (lékař apod.)  

a informace zde uvedené jsou čistě informativní. Neslouží ani jako návod k léčbě 

jakékoliv choroby atd. Nejedná se o zdravotní pomůcku. 

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pouze pro instrukční a výstražné účely. 

V žádném případě nejsou určeny jako lékařské pokyny nebo návod pro použití při 

diagnostice nebo léčbě zdravotního problému, syndromu nebo nemoci. 

 

Bezpečnostní certifikace 

 

 

Přístroj je vybaven pro celosvětové použití se vstupní kapacitou 110-240V a má 

mezinárodní bezpečnostní certifikáty. 



Bezpečnost baterie a varování (přečtěte si před použitím) 

 

Lithiové baterie jsou volatilní. Nepřečtení a nedodržování těchto pokynů může vést  

k požáru, zranění a může dojít k poškození majetku. Baterie nesmíte nabíjet a používat 

jiným než uvedeným způsobem. 

- Vždy zacházejte s bateriemi opatrně – nikdy s nimi neházejte.  

- Před prvním použitím vaporizéru nabijte baterie do plna. 

- Používejte originální Air 2 baterie a nabíječky. Nepoužívejte baterie  

a nabíječky jiných výrobců, padělky a neznačkové baterie a nabíječky. 

- Lithiové baterie můžou explodovat nebo způsobit požár, jsou-li používány 

špatně nebo jsou-li defektní. 

- Air 2 baterie jsou vyrobené speciálně pro použití s Air 2 vaporizérem 

- Vždy vkládejte baterie správným pólem (+ nebo -) jak do přístroje, tak  

do nabíječky. 

- Baterie, které nepoužíváte, můžou být uskladněny na suchém, chladném  

a bezpečném místě, nejlépe po jedné např. v plastovém obalu, mimo 

jakékoliv kovové předměty. 

- Nikdy neskladujte baterie delší časový úsek (měsíc a více) pokud jsou plně 

nabité, nebo úplně vybité. 

 

 



 

Nikdy baterie nevyhazujte jen tak do komunálního odpadu nebo do sběrného boxu na 

baterie. Pokud vám baterie spadla nebo na ní vidíte nějaké fyzické poškození, měli 

byste podniknout následující kroky: 

1. Uložte baterii na bezpečné a suché místo a ponechte ji tam alespoň po dobu 

jedné hodiny. V případě zkratu se baterie začne samovolně zahřívat. 

2. Zkontrolujte, zda se baterie zahřívá. Pokud ano, nechte baterii vychladnout. 

3. Pro další ochranu baterii zabalte do kuchyňského papíru, který potom zalepíte 

izolepou 

4. Vložte baterie do krabice, kterou označíte nápisem: „Lithium – iontová baterie“. 

Krabici odevzdejte do specializovaného zařízení na sběr baterií (sběrné boxy, 

sběrné dvory, prodejny elektra), nebo je pošlete přímo prodejci, který vám 

baterie prodal. 

 

Varování před padělky a bateriemi podřadné kvality: 

- Buďte opatrní při nákupu baterií. Trh je zaplaven padělanými a nekvalitními 

bateriemi. 

- Použití nekvalitních baterií může způsobit vnitřní zkrat vedoucí k požáru nebo 

výbuchu, který může způsobit škody na majetku a zranění. 

- Použití nekvalitních baterií může výrazně zkrátit výdrž (dobu používání) přístroje 

na jedno nabití i výkon přístroje. Nekvalitní baterie mohou také poškodit váš  

Air 2, ohrozit vaše bezpečí a zapříčinit ztrátu záruky. 



 

 

Obsah balení: 

1 x výparník (vaporizér) Arizer Air 2 

1 x baterie 

1 x nabíječka / USB / napájecí adaptér 

1 x Skleněná aromatická trubice (70mm) 

1 x Skleněná aromatická trubice s hrotem (70mm)  

1 x skleněná miska na bylinky 

2 x silikonová krycí víčka 

1 x pouzdro na vaporizér 

1 x nerezový míchací/čistící nástroj 

4 x filtry z nerezové oceli 

1 x balení rostlin 

1 x návod k použití 

 

 



Kontrolní panel 

 

Panel obsahuje OLED displej a tři tlačítka: Menu tlačítko (M) a tlačítka nahoru (+)  

a dolů (-). Použijte M tlačítko pro navigaci různými nastaveními a tlačítka (+) a (-) pro 

výběr konkrétních položek. 

Teplotní nastavení – Nahřívání Air 2 lze nastavit v rozmezí 50 až 220 stupňů Celsia. 

Nastavovat lze buď po jednotlivých stupních nebo po deseti stupních Celsia. Volit lze  

i režim zobrazování stupňů ve Fahrenheitech (122° F - 428° F). 

Audio/Pípání – Funkce Audio má tři různé hlasitosti a lze ji i vypnout úplně. Když  

je funkce aktivovaná, přístroj pípne při zapnutí a vypnutí. 

Ochrana náhodného zapnutí – lze vybrat ze tří nastavení, kdy musíte pro zapnutí 

přístroje podržet hlavní tlačítko 4, 6 nebo 8 sekund. Výchozí nastavení je 6 sekund. 

Toto opatření vylučuje náhodné zapnutí zařízení v kapse. 

Automatické vypnutí po určitém čase – Funkce Automatické vypnutí zajišťuje vypnutí 

přístroje v případě, kdy to zapomenete udělat vy. Tato funkce šetří životnost baterie. 

Automatické vypnutí může být nastaveno v rozmezí 5–15 minut. Výchozí nastavení  

je 10 minut. 

Jas displeje – Lze volit ze tří režimů: nízký, střední a vysoký jas displeje. Standardně  

je nastaven střední režim. 

 



Obsluha vaporizéru Arizer Air 2 

 

 

1. Naplňte komoru ve skleněném náústku 

Vložte hrubě nadrcené bylinky do komory ve skleněném náústku a jemně je zatlačte. 

Materiál zbytečně moc neutlačujte, ale ani nenechávejte komoru poloprázdnou. 

Design skleněné aroma trubice zajišťuje její snadné naplnění, údržbu a optimální 

výkon. 

 

2. Vložte naplněný náustek s komorou do vaporizéru 

Skleněné trubice (náústky) možná půjdou do nového vaporizéru obtížně zasunout. 

Proto nejdříve zapněte vaporizér a nahřejte ho na 200° Celsia po dobu jedné až dvou 

minut. Následně již půjde naplněný náustek do vaporizéru lehce vložit. Předem 

naplněný skleněný náústek můžete pro jednodušší a rychlejší obsluhu nosit s sebou  

v přenosném pouzdře. 

 

3. Zmáčkněte a držte tlačítko (-) a M pro zapnutí vaporizéru 

Držte obě tlačítka, dokud časomíra na displeji neodpočítá 6 sekund a neobjeví se 

pozdrav „Hi“. 



 

 

4. Nastavte teplotu a počkejte na její dosažení 

Stiskněte jedno ze tří tlačítek na ovládacím panelu a vaporizér Air 2 se zahřeje  

na teplotu, na kterou byl zahříván při posledním (předchozím) používání. Stiskněte 

tlačítko (+) nebo (–) pro zvýšení nebo snížení teploty o 1 stupeň, nebo jedno z těchto 

tlačítek držte a teplota se bude snižovat/zvyšovat po 10 stupních. 

 

5. Inhalujte výpar 

Inhalujte výpar ze skleněného náústku pomocí dlouhého a pomalého sání. Nastavení 

teploty záleží na druhu použité bylinky. Zkuste použít různé inhalační techniky  

s různými teplotami zahřívání, abyste zjistili, co vám bude vyhovovat nejvíce. 

 

 

 

 

 



 

 

Aromaterapie 

1. Naplňte skleněnou nádobku na aromaterapii sušenými bylinkami nebo (a) pár 

kapkami esenciálního oleje. 

 

2. Vložte skleněnou nádobku do vaporizéru. 

 

3. Podržte tlačítka M a (-), aby se zařízení zapnulo. 

 

4. Použijte tlačítka (+) a (-) k upravení teploty na 50° Celsia (122° F). 

 

5. Nechte přístroj nahřát. Následně ho držte pod nosem, z dostatečné vzdálenosti 

nasávejte/vdechujte výpary a relaxujte. 

 

 

 

 

 



Výdrž baterie 

 

Baterie Arizer splňují přísné normy kvality. Při běžném používání bude trvat stovky 

nabíjecích cyklů, než baterie ztratí část své kapacity. Spadnutí baterie nebo přístroje  

s baterií může znamenat, že se baterie poškodí a její kapacita se sníží rychleji. Proto je 

důležité zacházet s bateriemi i se zařízením velmi opatrně. 

 

Nabíjení baterie 

V závislosti na nastavení teploty a obecně způsobu používání přístroje, obvykle vydrží 

jedno nabití baterie na 75 minut provozu přístroje. Nabíjení baterie do plna pak trvá  

3 hodiny nebo i déle, pokud budete přístroj používat během nabíjení. 

 

Používání vaporizéru během nabíjení 

Když je vaše baterie vybitá a nechcete čekat, než se opět úplně nabije, můžete přístroj 

používat i v průběhu nabíjení. Pokud je ale baterie zcela prázdná, nebude přístroj 

fungovat. Až po 15-20 minutách nabíjení úplně vybité baterie lze začít nastavovat 

teplotu nahřívání a vaporizér používat.  

Snadno vyměnitelná baterie vám umožňuje mít plně nabité náhradní baterie jako 

záložní zdroj, pokud je baterie již slabá nebo pro delší používání přístroje na cestách. 



 

 

Ochrana baterie 

Vaporizér Air 2 a Air 2 nabíječky mají zabudovanou ochranu proti nadměrnému nabití 

nebo vyčerpání baterie. Chcete-li zachovat dlouhou životnost baterie, používejte Air 2 

v místech s řízenou teplotou vzduchu (interiéry – v zimě vytápěné, v létě 

klimatizované) a pro vaporizaci používejte nižší teploty zahřívání. Když jste venku, 

chraňte přístroj před přírodními živly a vyvarujte se extrémně nízkých teplot.  

Baterii nabíjejte dle potřeby. Neskladujte plně nabité nebo naopak úplně vybité 

baterie po dobu delší než jeden měsíc (skladujte je částečně nabité). 

 

Čištění a údržba 

Vaporizér Air 2 je v podstatě bezúdržbový, takže místo jeho čištění se můžete věnovat 

jeho používání. Lze jednoduše nabít nebo vyměnit baterie, když jsou vybité a kdekoliv 

vyměnit prázdný náustek za náhradní a bylinkami předem naplněný. Po mnoha 

použitích je třeba skleněné části vyčistit, aby byl zajištěn optimální výkon vaporizéru. 

Pro vyčištění skleněných částí je ponořte do izopropylalkoholu nebo organického 

čističe a nechte je tam několik hodin. Poté je opláchněte horkou vodou. Většinou se 

tímto procesem vyčistí tak, jako by byly nové. Pokud ne, jednoduše zopakujte tento 

proces. Před dalším použitím se ujistěte, že jsou skleněné náústky, včetně komory  

na bylinky, zcela suché. 



 

 

Záruka 

Záruka na vaporizér Arizer Air 2 je 2 roky, avšak nevztahuje se na baterie a poškození 

způsobené uživatelem.  

Máte-li nějaké potíže s používáním tohoto vaporizéru, neváhejte nás kontaktovat. 

 

Dostupné příslušenství 

Náhradní baterie, nabíječky, součástky a příslušenství jsou dostupné na webu 

arizer.com a také na našem webu vapit.cz 

Poznámka: kovová sítka jsou přiložena v balení pro vaše pohodlí, ale dělají výpar hrubší 

a ovlivňují jeho chuť. Skleněné náústky s komorou mají zabudované sítko, aby udržely 

výpar chutný a čistý. Doporučujeme používat nenadrcené nebo hrubě nadrcené 

bylinky bez použití kovových sítek pro jemný a chutný výpar. 

 

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím webu www.vapit.cz. 


