Οδηγίες Χρήσεως
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το σύστημα μείωσης βλαβερών ουσιών από τα τσιγάρα και τον
καπνό Nicopal. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης αυτής της συσκευής και φυλάξτε τις για τυχόν
μελλοντικές αναφορές.

Περιεχόμενα Συσκευασίας





Συσκευή μείωσης βλαβερών ουσιών από τα τσιγάρα.
Συρτάρι τοποθέτησης τσιγάρων
Ένα φιαλίδιο των 92 ml (3.11 fl oz) ειδικού φυτικού υγρού για την επεξεργασία 35 πακέτων τσιγάρων.
Σύριγγα των 2,5 ml (0.085 fl oz)

Διαδικασία επεξεργασίας
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο μέρος για να
κατανέμεται σωστά το ειδικό φυτικό υγρό, κατά
προτίμηση σε εξωτερικό χώρο ή κοντά σε ανοικτό
παράθυρο, για να αποφύγετε να εισπνέετε τις
βλαβερές ουσίες που αφαιρεί η συσκευή.
2. Τοποθετήστε στο ειδικό συρταράκι της συσκευής 20
τσιγάρα ή αν θέλετε να επεξεργαστείτε καπνό
τοποθετήστε τον ανάμεσα σε μία χαρτοπετσέτα.
(εικόνα 1)
3. Ανακινήστε καλά το φιαλίδιο με το ειδικό φυτικό υγρό
και αναρροφήστε με τη σύριγγα 2,5 χιλιοστόλιτρα (2,5
ml / 0.085 fl oz). Αδειάστε προσεκτικά το υγρό στην
ειδική υποδοχή της συσκευής που βρίσκεται στο
κέντρο κάτω από την υποδοχή του συρταριού.
(εικόνα 2)

(εικόνα 1)

Η συσκευή είναι κατασκευασμένη να δέχεται 20 τσιγάρα συνηθισμένου μεγέθους (80άρια). Ωστόσο μπορείτε να
επεξεργαστείτε και τσιγάρα μεγάλου μεγέθους (100άρια). Σε αυτή την περίπτωση θα εξέχει το φίλτρο των τσιγάρων και το
συρταράκι, κάτι που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την επεξεργασία των τσιγάρων. Αν επεξεργάζεστε καπνό καλό είναι να τον
βάλετε στο ψυγείο για λίγη ώρα, μετά την επεξεργασία του, ώστε να αποκτήσει υγρασία.

4. Τοποθετήστε το συρταράκι με τα τσιγάρα στη θέση του.
5. Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα ανοίξτε το
διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
Όταν ανάψει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη
και ξεκινήσει ο εξαεριστήρας, σημαίνει ότι η διαδικασία
άρχισε.
6. Σε κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 οC και μετά
από μέσο χρόνο 60 λεπτών περίπου η συσκευή σταματά
αυτόματα τη λειτουργία της. Η κόκκινη λυχνία και η
εσωτερική λάμπα θα σβήσουν, και ο εξαεριστήρας θα
σταματήσει. Ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου της συσκευής, ο ελάχιστος χρόνος
λειτουργίας είναι 47 λεπτά και ο μέγιστος 81 λεπτά.

(εικόνα 2)

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10 οC έως 35 οC
Η συσκευή διενεργεί έναν αυτοέλεγχο του προγράμματος επί 10-15 δευτερόλεπτα ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία
λειτουργίας με βάση τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια αρχίζει η λειτουργία καθαρισμού ανάβοντας η
λάμπα υπερύθρων εσωτερικά.

7. Κλείστε το διακόπτη και βγάλτε το συρταράκι με τα
τσιγάρα. Αφήστε τα τσιγάρα να κρυώσουν για 15 λεπτά
πριν τα καπνίσετε ή τα τοποθετήσετε στο πακέτο.
Συνιστάται να τοποθετήσετε τα τσιγάρα σε δροσερό
μέρος για κάποιο χρονικό διάστημα ή το κάπνισμα να
γίνεται με ηπιότερη αναρρόφηση. Διαφορετικά
επιταχύνεται ο χρόνος καπνίσματος.
8. Τοποθετήστε τα τσιγάρα στο πακέτο σας με το φίλτρο
προς τα κάτω για να συγκρατείται ο καπνός ο οποίος
ξηραίνεται κατά τη διαδικασία. (εικόνα 3)
9. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε κι άλλα τσιγάρα,
επαναλάβετε τη διαδικασία αφού κρυώσει η συσκευή
(20-30 λεπτά).

(εικόνα 3)

Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των τσιγάρων αφαιρούνται βλαβερές ουσίες όπως πίσσα, νικοτίνη, μονοξείδιο του
άνθρακα, ανάγοντα σάκχαρα κ.ά. γι’ αυτό ο καπνός γίνεται πιο στεγνός.

Καθαρισμός συσκευής
Προσοχή! Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό. Επίσης αφήνετε τη
συσκευή να κρυώσει (30 λεπτά) αν έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί.



Σκουπίστε το περίβλημα και το συρτάρι με ένα καλά στραγγισμένο υγρό πανί.
Καθαρίστε την υποδοχή εισαγωγής του φυτικού υγρού με ένα υγρό πανί και μία μπατονέτα. Προσοχή!
Χρησιμοποιήστε μόνο νερό.

Πιθανές βλάβες / δυσλειτουργίες της συσκευής
Στις παρακάτω περιπτώσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στους τεχνικούς service της συσκευής:
 Η συσκευή δεν ξεκινά τη λειτουργία της ή δεν σταματά να λειτουργεί.
 Η συσκευή λερώνει ή μαυρίζει τα τσιγάρα, τα ξηραίνει υπερβολικά ή έχουν πικρή γεύση.
 Το εξάρτημα υποδοχής του υγρού κάτω από το συρταράκι (εξατμιστήρας) λερώνεται υπερβολικά
μετά από μερικές χρήσεις.
 Δεν εξατμίζεται το φυτικό υγρό κατά τη λειτουργία της συσκευής.
 Η διάρκεια λειτουργίας της συσκευής είναι πολύ μικρότερη ή πολύ μεγαλύτερη από το
συνηθισμένο (μέσος χρόνος 60 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου). Σε κάθε περίπτωση όταν είναι
μικρότερη από 47 λεπτά ή μεγαλύτερη από 81 λεπτά (σε εξωτερικό χώρο).
 Δεν ανάβει η λάμπα υπερύθρων στο εσωτερικό της συσκευής
 Δεν λειτουργεί, κάνει ασυνήθιστο θόρυβο ή έχει χαμηλή πίεση ροής αέρα, ο εξαεριστήρας στο
πίσω μέρος της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
(ζητήματα ασφαλείας)


Η συσκευή λειτουργεί με τάση ηλεκτρικού ρεύματος 220-240V. Αν σκοπεύετε να τη
χρησιμοποιήσετε σε χώρα με διαφορετική τάση ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να
προμηθευτείτε αντίστοιχο μετασχηματιστή.



Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε πρίζα ρεύματος που να διαθέτει
γείωση. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν καλώδιο επέκτασης, πολύπριζο κ.λπ.



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω ή αν παρουσιάζει εμφανή σημάδια
βλάβης. Θα πρέπει να ελεγχθεί από έναν τεχνικό service πριν χρησιμοποιηθεί ξανά.



Προσέξτε να μην χύνεται υγρό ή νερό στον εσωτερικό χώρο της συσκευής, επειδή μπορεί να
προκληθεί βραχυκύκλωμα και καταστροφή της συσκευής.



Αν η συσκευή λειτουργεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 81 λεπτών, χωρίς να
σταματήσει αυτόματα, αποσυνδέστε την, μην την χρησιμοποιήσετε ξανά και απευθυνθείτε στο
service.



Μην βάζετε τα χέρια σας στο εσωτερικό της συσκευής όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα
ή όσο είναι ακόμα θερμή.



Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το κάλυμμα της συσκευής και μην προσπαθείτε
να τη διορθώσετε / καθαρίσετε μόνοι σας.



Μην φέρνετε τη συσκευή κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας. Φροντίστε για κανονικό
εξαερισμό της συσκευής.





Αφαιρείτε το φις αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.








Μην κλείνετε τις τρύπες εξαερισμού της συσκευής.



Για επισκευή και καθαρισμό της συσκευής επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους μας
(αναφέρονται στο φύλλο της εγγύησης).

Μην αφήνετε εύφλεκτα υλικά να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή.
Κρατάτε το καλώδιο του ρεύματος προσεκτικά. Να κρατάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα.
Κρατάτε τη συσκευή μακριά από σκόνη, νερό και υγρασία.
Μην αφήνετε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
Κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε υπερβολικούς κραδασμούς ή τραντάγματα.
Κρατήστε την αρχική συσκευασία της συσκευής με τα παρελκόμενα
προστατευτικά. Κατά τη μεταφορά τοποθετήστε τη συσκευή κατά προτίμηση στην αρχική της
συσκευασία.

Συντήρηση – Service συσκευής
Είναι απαραίτητο να γίνεται καθαρισμός και έλεγχος καλής λειτουργίας της συσκευής τουλάχιστον 1
φορά το χρόνο.
Σε περίπτωση που χρειαστεί να παραδώσετε την συσκευή για service μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε το
ειδικό έντυπο βλάβης, και να παραδώσετε και το συρτάρι.
Αν πρόκειται να στείλετε τη συσκευή σας με ταχυδρομείο ή courier παρακαλούμε τοποθετήστε την στην
αρχική της συσκευασία με τα προστατευτικά (αεροκυψέλες, φελιζόλ) ή σε άλλη παρόμοια, κατάλληλη
συσκευασία, για αποφυγή φθοράς κατά τη μεταφορά και για να σας την αποστείλουμε χωρίς επιπλέον
κόστος συσκευασίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρεωθείτε με έξοδα νέας συσκευασίας.

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Service
ΑΘΗΝΑ:

Μανωλάκος Σπύρος
Επισκευή – Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συσκευών – Ηλ. Υπολογιστών
& Μηχανών Γραφείου – Nico-Pal
Κάτω Πατήσια & Μέγαρο Μουσικής – Αθήνα
Τηλ.: 6946.81.82.83 – 6993.105.170
e-mail : nicopal.service@tele-info.gr

ΑΘΗΝΑ:

Μιχαήλ Χρήστου
Επισκευές – Αγορές – Πωλήσεις Η/Υ –Μηχανήματα – Nico-Pal
Καλλιθέα, 17676 Αθήνα
Τηλ.: 6971-601190
e-mail: miketelcm@yahoo.com

ΑΡΓΟΣ:

Δεδούσης Θεμιστοκλής
Συστήματα Φωτισμού & Ήχου – Service Ηλεκτρονικών Συσκευών
Παπανικολάου 6, Άργος
Τηλ./FAX: 27510 29542, Κιν. 6947804888
e-mail: tdlight.sound@yahoo.com

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Αγίας Λαύρας 53 – Αθήνα 11141
Τηλ./FAX: (0030) 210 20 25 508 – Τηλ.: (0030) 210 20 25 597
e-mail: info@nico-pal.com

www.nico-pal.com

