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Elektriskais cigarešu pildītājs 

Lietošanas instrukcija 
Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 

BRĪDINĀJUMS: Atcerieties, ka izmantojot elektrisko cigarešu pildītāju ir jāizmanto 

speciāla cigarešu tabaka, kas ir paredzēta cigarešu pildītājiem. Ņemot vērā cigarešu pildītāja 

darba funkcijas, ir nepieciešama smalkākā tabaka (neizmantojiet tabaku, kas ir paredzēta 

pīpēm). Ražotājs un izplatītājs nenes atbildību par bojājumiem, kas ir izveidojušies ierīces 

nepareizas lietošanas rezultātā.  

 

 

Tehniskie parametri 

Voltāža: 220-240V/50Hz 

Jauda: 45W 

 

Lietošana 

1 – pieslēdziet ierīci pie elektriskā tīkla. 

2 – uzpildiet “Tabakas piltuvi” ar tabaku. 

3 – paceliet aizsargvāciņu. Uzlieciet tukšu cigaretes čaulīti uz metāliskās caurulītes līdz pašai 

caurulītes pamatnei.  

4 – uzstādiet vēlamo tabakas blīvumu (1=min – 5=max). 

5 – uzstādies spirāles griešanas ātrumu un uzspiediet pogu Atpakaļ/Uz priekšu 

(Back/Forward). Uzspiežot pogu Uz priekšu, tabaka kustēsies uz priekšu un piepildīs tukšo 

Tabakas piltuve 

Aizsargvāciņš. 

Ieslēgt/Izslēgt 

Ātrums 

Atpakaļ/Uz priekšu 

Tabakas blīvums 
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čaulīti. Nospiežot pogu Atpakaļ, tabaka kustēsies uz tabakas piltuves virzienu. Nepareizas 

lietošanas rezultātā spirāle var tikt sabojāta, tāpēc uz spirāli garantija neattiecas.  

6 – kad cigarete iz uzpildīta, izslēdziet spirāles griešanas ātrumu. 

7 – atveriet Aizsargvāciņu un izņemiet cigareti.  

 

Drošības pasākumi 

1. Ja tabaka neiet ārā caur cigarešu uzpildīšanas atveri, tad atveriet Aizsargvāciņu un 

apturiet ierīces darbību. Izņemiet tabaku no tabakas piltuves un nedaudz pavelciet uz 

sevi atlikušo iesprūdušo tabaku (cigarešu uzpildīšanas atverē) vai arī nospiediet pogu 

Atpakaļ (Back). Nekādā gadījumā nelieciet savus pirkstus tabakas piltuvē ierīces 

darbības laikā. 

2. Pirmās cigaretes uzpildīšana aizņems nedaudz laika, kamēr metāliskā caurulītē 

nepiepildīsies ar tabaku. 

3. Pirms ierīces darbības beigām, turiet ierīci ieslēgtu, kamēr no caurulītes tiks izvadīta 

visa tabaka. Pēc tam nospiediet Aizsargvāciņu (Ieslēgt/Izslēgt), lai izslēgtu ierīci. Ja 

jūs atstāsiet tabaku ierīcē, tad līdz nākamajai lietošanas reizei tā izžūs un pirmās 

cigaretes ar izžuvušu tabaku nebūs kvalitatīvas. 

4. Kad Jūs noņemsiet piepildīto cigareti, uzreiz arī izņemiet tabaku, kas ir palikusi 

metāliskās caurules galā, tas Jums atvieglos nākamās čaulītes piepildīšanu. 

5. Labāku rezultātu iegūšanai, rekomendējam Jums izmantot svaigu tabaku, kā arī 

izlietot visu iepakojumu uzreiz. Tabakas mitruma un kvalitātes saglabāšanai, tā ir 

jāglabā hermētiskā iepakojumā. Jūs iegūsiet labākus rezultātus, ja izmantosiet tabaku, 

kas ir paredzēta cigarešu mašīnītēm. 

6. Neļaujiet pārkarst metāliskajai caurulītei, tas sausina tabaku un var novest pie tā, ka 

spirāle iesprūdis. Lai no tā izvairītos, izvēlēties mazāku griešanas ātrumu. 

UZMANĪBU: Ierīcē nav paredzēta lietošanai personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu 

vecumu!!! 

Nemēģiniet remontēt ierīci patstāvīgi. Ja ierīce nestrādā vai esat pamanījis kādas citas 

problēmas ierīces darbībā, tad nekavējoties vērsieties autorizētā servisā vai pie preces 

izplatītāja. Nekādā gadījumā neizjauciet ierīci, ja tā ir pieslēgta pie elektriskā tīkla. 

Elektriskais cigarešu pildītājs atšķirās no tradicionālajām ierīcēm cigarešu pildīšanai, tāpēc 

Jums ir jāņem vērā visi šajā instrukcijā minētie drošības pasākumi. Ņemot vērā, ka cigarešu 

uzpildīšanai tiek izmantota smalkāka cigarešu tabaka, cigaretes degšanas procesā, pelni 

nobirst ātrāk un vieglāk. Ražotājs un izplatītājs nenes atbildību par elektrības traucējiem 

vietējā elektrotīklā. Saudzējiet ierīci no ūdens. Nekad nemazgājiet ierīci ar ūdeni. Izmantojiet 

tikai tīru tabaku. Pirms ievietot tabaku Tabakas piltuvē, pārliecinieties, ka tabakā nav zariņu 

vai citu sīku atkritumu. Pirmajā lietošanas reizē, Jūs varat sajust nepatīkamu smaku, tas 

nozīmē, ka sadeg rūpnīcas smērviela. Izmantojiet tikai standarta oriģinālo spirāli 8mm, kura 

atbilst metāliskajai caurulītei. Izvairīties no kontakta ar metālisko caurulīti, jo ilgstošas 

lietošanas rezultātā tā var uzkarst. Regulāri iztīriet ierīci no tabakas atlikumiem. Noņemiet 

metālisko caurulīti, izvelciet spirāli un notīriet to ar mitru lupatiņu. 
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Problēmu novēršana 

1. Ja ir iesprūdusi spirāle. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Noņemiet 

metālisko caurulīti (spirāli var atstāt) un noņemiet cigarešu tabaku, kas bloķē spirāles 

kustību. Uzstādiet metālisko caurulīti atpakaļ un pieskrūvējiet to. Pārliecinieties par 

to, ka metāliskā caurulīte ir uzstādīta atpakaļ pareizi, citādi ierīce var neieslēgties. 

2. Jā ir uzkarsis ierīces metāliskais korpuss. Tas parasti notiek dēļ pārāk liela tabakas 

blīvuma. Mēs rekomendējam apturēt cigarešu uzpildīšanu pēc 20 uzpildītām 

cigaretēm vai arī samazināt griešanas ātrumu. 

3. Tabaka ir pārāk mīksta vai blīva. Katram ir savas vēlmes tabakas blīvuma pakāpei, 

bet pats populārākais režīms ir Nr.3. Režīmam Nr.5 ir pats lielākais tabakas blīvums, 

bet režīmam Nr.1 pats mazākais. Jūs varat izmēģināt visus režīmus un izvēlēties to, 

kas Jums visslābāk der. Vislabākos rezultātus Jūs varēsiet iegūt izmantojot speciālu 

tabaku, kas ir paredzēta cigarešu pildīšanas mašīnītēm. 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla 

rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai 

produkta pārslogošanas rezultātā. 

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par 

drukas kļūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa. 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst 

nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un 

elektronisko iekārtu savākšanas vietā. Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu 

ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. 

Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava 

atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.  

 

Importēts no Čehijas Republikas. 

 

 

 

 

 

 


