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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. 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. 

Vaporizační příslušenství mohou používat jen osoby starší 18 let. 

 



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. 

Chcete-li spálit veškeré zbylé drobné nečistoty z přepravy, zapněte jednotku, nastavte 
teplotu na 220 ° C a nechejte ji zahřívat po dobu 5 - 10 minut. 
 

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

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

s vaporizérem jakkoliv manipulovat nebo jej odkládat do obalu či jiného uzavřeného 

prostoru, nechte ho předtím vždy vychladnout.  

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. Neponořujte horké skleněné části do studené vody ani je nevystavujte 

extrémním teplotním změnám, jinak může dojít k jejich prasknutí/zničení. 

Vaporizér Extreme Q 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. 

Neodpojujte kabel ani jim neotáčejte. Chcete-li zařízení odpojit, vypněte jej a odpojte 
kabel tak, že uchopíte tělo zástrčky a vytáhnete ho ze zásuvky. Nenechávejte kabel 
viset přes okraj stolu/pultu a nedotýkejte se horkých povrchů. Vaporizér by měl být 
umístěn bezpečně, aby nemohlo dojít k zakopnutí nebo zavadění o kabel. Pokud je 
zapotřebí prodlužovací kabel, použijte uzemněný tříkolíkový napájecí kabel (uzemněný 
třížílový kabel). 



Nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru. 

Informace obsažené v této příručce pomáhají porozumět různým teoriím a praktikám 

používání vaporizéru Extreme Q 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. 

 

Obsah balení: 

1 x nahřívací jednotka (vaporizér) Extreme Q 

1 x dálkový ovladač s 3V lithiovou baterií (CR 2025) 

1 x balení náhradních nerezových sítek 

1 x odpojitelný adaptér (nabíječka) 

1 x skleněný míchací a čistící nástroj  

1 x hadice se skleněnou koncovkou  

1 x skleněná nádobka na aromaterapii 

2 x skleněná nádobka Cyclone  

2 x skleněná koncovka s náústkem  

1 x minihadička k připojení balónu 

2 x balón na výpary 

1 x návod k použití 

 



Kontrolní panel 

 

 

Panel obsahuje LCD displej a čtyři tlačítka: Menu tlačítko (M), tlačítko pro 

zapnutí/vypnutí (    ) a tlačítka nahoru (▲) a dolů (▼). Použijte M tlačítko pro navigaci 

různými nastaveními a s pomocí tlačítek (▲) a (▼) můžete upravit zvolenou funkci 

(nastavení teploty, rychlost větráku, časovač automatického vypnutí, hlasitost, světlo).  

Na displeji kromě ikonek jednotlivých funkcí vidíte provozní čas zapnutého 

přístroje/časovač automatického vypnutí, přednastavenou teplotu a aktuální teplotu 

nahřátí ve stupních Celsia či Fahrenheita. 

Teplotní nastavení – Nahřívání vaporizéru Extreme Q lze nastavit v rozmezí 50 až 260 

stupňů Celsia. Teplotu lze nastavovat šipkami po jednotlivých stupních. Volit lze i režim 

zobrazování stupňů ve Fahrenheitech (122° F - 500° F). 

Audio/Pípání – Když je funkce Audio aktivovaná, přístroj pípne při zapnutí a vypnutí.  

Tuto funkci lze zcela vypnout. 

Rychlost větráku – Vaporizér Extreme Q je vybaven velmi tichým, avšak výkonným 

větrákem, který lze využít především při plnění balónů nebo při aromaterapii. Lze si 

vybrat ze 3 rychlostí foukání. Větrák lze i zcela vypnout (rychlosti 0-3) a klasicky 

vaporizovat/inhalovat sáním z hadice. 

Světlo – Na základně vaporizéru lze aktivovat modré světlo, které dotváří příjemnou  

a uvolňující atmosféru a zároveň poskytuje dostatek světla při vaporizování ve tmě. 

Automatické vypnutí po určitém čase – Funkce Automatické vypnutí zajišťuje vypnutí 
přístroje v případě, kdy to zapomenete udělat vy. Programovatelný časovač vypnutí 
lze nastavit v 30minutových intervalech, nejdéle však na 4 hodiny. Pokud je časovač 
aktivní, LED Timer se rozsvítí zeleně, abyste věděli, že se jednotka automaticky vypne 
v nastaveném časovém intervalu. 



Obsluha stolního vaporizéru Extreme Q 

1. Umístěte malé množství nakrájených/nadrcených bylinek do skleněné nádobky 

Cyclone a umístěte ji na nahřívací jednotku (vrchní část vaporizéru). Materiál 

zbytečně moc neutlačujte, aby nedošlo k zamezení průchodu vzduchu skrz 

bylinky. Design skleněné nádobky zajišťuje její snadné naplnění, údržbu  

a optimální výkon vaporizéru. Množství bylinek v nádobce i to, jak je tam 

„napěchujete“, ovlivňuje výslednou chuť výparů. Zkuste použít různé inhalační 

techniky a bylinky s různými teplotami zahřívání, abyste zjistili, co vám bude 

vyhovovat nejvíce. Když používáte esenciální oleje, nakapejte trochu na sterilní 

kousek vlny (vatový tampon) a vložte jej do skleněné nádobky Cyclone. Pokud 

použijete moc oleje, může začít kapat do nahřívací části přístroje, což může 

způsobit kouř a pálení. Jedna kapka bohatě stačí. Po každém použití vatu 

vyhoďte. 

2. Připojte koleno hadice na vrchní stranu nádobky Cyclone. Skleněná přípojka je 

navržena tak, aby umožnila otáčení připojené inhalační hadice kolem dokola  

o 360°, díky čemuž je možné výpar snadno sdílet s ostatními či posílat kolem 

stolu, aniž by se hadice kroutila či zauzlovala. Náustky se spojkou jsou snadno 

snímatelné, a tak může mít každý uživatel svůj vlastní náustek. Všechny části 

jsou univerzální a je možné je propojit. 

3. Zapněte Extreme Q a nastavte požadovanou teplotu. Na LCD displeji vidíte 

aktuální teplotu nahřívacího jádra. Každý přístroj má svůj vnitřní regulátor, který 

hlídá teplotu nahřívače. Začněte s nižší teplotou. Během zahřívání svítí LED Heat 

červeně, po dosažení nastavené teploty začne blikat. Pokud je výpar příliš hustý 

či slabý, teplotu snižujte či zvyšujte dle vlastní potřeby. Po několika použitích už 

budete znát své oblíbené teplotní nastavení pro každou bylinku. 

4. Inhalujte pomalu a zhluboka. Hustotu výparu můžete ovládat rychlostí  

a hloubkou vdechování. Vdechujte pozvolna a bylinky se Vám nahřejí a získáte 

hustší výpar. Pokud chcete menší hustotu výparu, vdechujte rychle. Klenuté 

sítko uvnitř kolena hadice byste měli udržovat čisté a bez částeček, které by ho 

mohly ucpat nebo omezit průchod vzduchu. 

5. Po přibližně 4-5 nadechnutích pořádně promíchejte bylinky skleněným 

míchátkem, abyste přeskupili bylinky v nádobě Cyclone. Bylinky tak budou lépe 

rozptýlené a jejich povrchová plocha bude větší. Vznikne tak více výparu. Pokud 

to bude nutné, později zopakujte. Až neuvidíte žádný výpar a neucítíte žádnou 

chuť, znamená to, že bylinka je zcela vyvaporizována, tedy zcela dehydratovaná 

a na pohled tmavší. 

6. Vyhoďte obsah nádobky. Pokud chcete, můžete ji naplnit znovu a proces 

opakovat. 



Ovládání vaporizéru Extreme Q pomocí dálkového ovladače 

 

 

Aromaterapie 

Aromaterapie je ideální pro využití blahodárných účinků přírodních bylinek. Můžete si 

nechat provonět pokoj či jiný prostor levandulí nebo se posadit a vychutnávat si 

přirozené uklidňující účinky některých bylinek. Před použitím se informujte o účinku 

jednotlivých bylinek a k čemu je nejlépe použít. K aromaterapii můžete použít také 

různé esenciální oleje a podpury.  

1. Zapněte vaporizér a nastavte nahřívání na nízkou teplotu (50-100° C) 

2. Vložte vybrané drcené bylinky do skleněné nádobky. Pro aplikaci esenciálních 

olejů můžete použít dekorativní kamínky, sušené rostliny anebo čistou vatu. 

Jednoduše je umístěte do skleněné nádobky a na vrch kapněte esenciální olej. 

Stačí jedna kapka, olej nesmí stéct do přístroje. 

3. Umístěte skleněnou nádobku do vaporizéru (můžete zapnout větrák). 

4. Relaxujte.  

 

 



Sběrný balon 

Tuto metodu lze využít pro velmi efektivní inhalování, aromaterapii anebo k provonění 

šatníku či jiných prostor. Příprava probíhá stejně jako u předchozích dvou způsobů 

použití. Balon připojte ke skleněné minitrubičce a následně umístěte na vrchol 

skleněné nádobky Cyclone. Zapněte větrák. Nejlepších výsledků dosáhnete s nejvyšší 

rychlostí větráku. Až bude balon plný, vypněte větrák, sejměte hadičku z nádobky 

Cyclone, odpojte balon od hadičky a prstem ucpěte otvor ve skleněné koncovce. 

Zabráníte tak úniku výparu. Obsah sáním inhalujte nebo ho „vymáčkněte“ kam chcete. 

 

Čištění a údržba zařízení 

• Po několika použitích je vhodné skleněné části vyčistit, aby byl zajištěn 

optimální výkon vaporizéru.  

• Před čistěním odpojte vaporizír ze sítě. Než se pustíte do čistění nebo údržby, 

nechte všechny části vychladnout.  

• Při čištění skla nikdy neumývejte nahřáté skleněné části studenou vodou ani je 

nevystavujte extrémním změnám teploty. Způsobilo by to prasknutí či rozbití 

skla. Všechny části/sítka je možné při čištění vyjmout.  

• Pro vyčištění/sterilizaci skleněných částí je ponořte do izopropylalkoholu, 

čistého líhu 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. Při čištění si můžete pomoct 

také vatovými tampony, čistícími nástroji na dýmky apod. Na čištění skla ani 

jednotky nepoužívejte žádné abrazivní prostředky. 

• Vinylové hadice nemáčejte v alkoholu, mohly by absorbovat jeho chuť i vůni, 

veškeré skleněné části a sítka však takto čistit můžete.  

• Před dalším použitím se ujistěte, že jsou skleněné části, včetně komory  

na bylinky, zcela suché. 

• Všechny části můžete čistit jak v rozloženém, tak ve složeném stavu. Pokud 

budete demontovat vinylovou hadici, buďte opatrní při vyjímání skleněných 

součástí a jejich nasazování zpět. Pokud to půjde obtížně, můžete hadici ponořit 

na několik minut do horké vody. Poté hadice změkne a bude se s ní pracovat 

mnohem jednodušeji.  

• Při čištění nahřívací jednotky nepoužívejte žádné abrazivní, ani agresivní čisticí 

prostředky. Použijte navlhčenou hadru (ne mokrou) s teplou vodou.  

• Vypouklé sítko na místě uvnitř kolena hadice udržujte vždy čisté. 

• Pokud náhodou dojde k rozsypání bylinek/tabáku uvnitř jednotky, vypněte ji  

a vypojte ze sítě. Otočte přístroj vzhůru nohama a pořádně (avšak opatrně!)  

s ním zatřeste, dokud všechno vysypané nedostanete ven.  



Varování, rady a tipy: 

• Skleněná nádoba se zahřívá, a to především na spodní straně. Před tím, než s ní 

budete manipulovat, snižte teplotu přístroje, nebo jej zcela vypněte a vyčkejte, 

než se nádoba ochladí. Skleněnou nádobku Cyclone při vyjímání uchopte za vrch 

(černý horkuvzdorný obal) a pak vyprázdněte její obsah. 

• Když vytahujete skleněnou nádobku Cyclone z přístroje, umístěte ji  

na nehořlavý povrch jako je kov či sklo. Nikdy nepokládejte horkou nádobu  

na dřevěný, látkový, umělohmotný či jiný povrch, který není horkovzdorný. 

• Dávejte pozor, aby Vám skleněné části nikdy neupadly ani nenarazily na tvrdý 

povrch. Mohlo by to způsobit prasknutí či rozlomení. I nejsilnější sklo může 

prasknout nebo se rozbít, proto s ním zacházejte opatrně. 

• Nechte přístroj vychladnout a teprve pak se ho dotýkejte a provádějte čištění 

jednotlivých součástek. 

• Nikdy nezkoušejte skleněné části násilím spojovat či oddělovat. Pokud nejdou 

skleněné části spojit či pokud spojené sklo nejde rozdělit, jemně s ním zkuste 

zakroutit tam a zpátky, uvolní se tak skleněné spoje. Většinou to taky znamená, 

že nastal čas vyčistit skleněné části, aby se snadněji spojovaly. Pokud se vám 

skleněné části zaseknou někde, kde je velmi chladno (studená místnost), půjdou 

snadněji rozdělit, až vychladnou. 

• Filtrovací sítka se mohou pohnout nebo změnit polohu, ale po několika 

použitích sítka zapadnou na určené místo. 

• Experimentujte s různými teplotními nastaveními.  

• Každá bylinka i produkt, který používáte, má vlastní specifické vlastnosti a záleží 

na vašich preferencích. Různé bylinky a faktory ovlivňující vaporizaci si proto 

vyžadují různá teplotní nastavení. Jsou to například obsah vlhkosti, účinnost 

jednotlivých ingrediencí apod.  

• Nerezové sítko uvnitř skleněného adaptéru hadice se může čas od času ucpat 

malými částečkami. Když k tomu dojde, použijte skleněný čistící nástroj. Tento 

vnitřní filtr čistěte pravidelně. Když se filtr ucpe nebo zašpiní, je čas ho vyčistit, 

eventuálně vyměnit za nový. 

• Nahřívací součástky se vyrábějí přesně dle vysokých požadavků z kvalitní 

keramiky. 

• Hadička na výpar s možností otáčení o 360° a minihadička jsou vyrobeny  

z netoxického vinylu potravinářské/zdravotnické kvality. Neobsahují žádné 

jedovaté látky ani špatné příchutě. 

• Vůně/aroma některých bylin zůstává v hadici a balónu i po vaporizaci. Můžete 

tedy používat různé hadice a balóny pro různé bylinky nebo účely. 

• Přístroj vždy používejte na suchém rovném povrchu. Nezakrývejte vzduchový 

vstup, který se nachází na spodní straně přístroje. 



Příprava sběrného balónu 

 

1. Umístěte těsnění na skleněnou koncovku mezi dva vnější skleněné  

kroužky. Uchopte ústí balonu (otevřená strana), co nejúhledněji okraj 

balónu po celé délce nařaste tak, aby uvnitř vznikl úzký vstup do balónu  

a následně okraj sevřete tak, aby na něj šlo navléknout druhé těsnění. Těsnění 

umístěte (srolujte) zhruba 3 cm od ústí do balonu. Teď, když máte těsnění obtočené 

kolem balonu, rozhrňte okraje ústí balonu tak, abyste viděli střed ústí do balonu. 

 

2. Jakmile najdete vstup do balonu, vsuňte do něj skleněnou koncovku (opatrně, ať 

se balon nepoškodí!), aby se těsnění, které je na balónu, navléklo na skleněnou 

trubici (koncovku). Trubici zasuňte tak hluboko, aby se těsnění na balónu dostalo 

až za první skleněný kloub (prstenec) na trubici. 

 

3. Ohněte okraje balónu „zpátky“ přes těsnění, které je na balónu. Následně 

přetáhněte těsnění ze skleněné trubičky kousek přes schovaný kloub a těsnění. 

 

4. Hotovo! 

 

Dostupné příslušenství 

Náhradní skleněné nádobky, hadice, balóny, sítka a další příslušenství jsou dostupné 

na webu arizer.com a také na našem webu vapit.cz. 



Záruka 

Na vaporizér Arizer Extreme Q (topné těleso) se vztahuje doživotní záruka a na vady 

materiálu nebo zpracování/provedení je záruka 3 roky. Záruka se nevztahuje  

na skleněné součástky a poškození způsobené uživatelem (poškození pádem, 

nesprávnou manipulací, apod.). Pro záruční servis uchovávejte doklad o pořízení 

vaporizéru.  

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

 

 

 

 

 

Pro více informací navštivte náš web www.vapit.cz. 

 

 

 

 

 

http://www.vapit.cz/

