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WISPR®2 od IOLITE 
 

Rychlý návod 
1. krok: Plnění butanem    2. krok: Připravte si bylinky 

 
 
3. krok: Naplňte komoru    4. krok: Vložte trubičku 

 
 

5. krok: Zapněte přístroj    6. krok: Zapněte nahřívání 
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7. krok: Nechte přístroj nahřát    8. krok: Užívejte 

 
 

9. krok: Vypněte přístroj    10. krok: Schovejte jej 
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Návod - Přečtěte si pozorně pokyny k použití 
 
VLASTNOSTI VÝROBKU 

1. Nastavitelná trubička  
2. Plynové okénko 
3. Hlavní vypínač 
4. Plynový ventil 
5. Náustek trubičky 
6. Plnící komora 500mg 
7. Oranžové světlo 
8. Sítko 
9. Svorka ve tvaru C 
10. Nástroj na vyjmutí plnící komory 
11. Nástroj na vyjmutí sítka 
12. Čistící nástroj 
13. Drtící kartička 
14. Přenosný vak 
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Zřeknutí se odpovědnosti 
WISPR®2 od IOLITE® dále jen WISPR®2 není lékařský přístroj a neslouží k diagnóze, ošetřování, 

zmírnění či léčbě a předcházení potížím, nemocem a zdravotním komplikacím.  
WISPR®2 neslouží k podávání medicínských nebo nelegálních výrobků jakéhokoliv druhu a neslouží 

k používání substancí, které mohou ovlivnit strukturu či jakoukoliv jinou funkci těla. 
Máte-li zdravotní problémy, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem či lékárníkem. 

Plynový systém WISPR®2 není vyroben ani určen pro použití s jakýmkoliv materiálem, který je nezákonný, 
alergenní nebo jedovatý a může způsobit újmu. 

WISPR®2 není určen k odvykání kouření. 
Podmínkou koupě přístroje je jeho legální a správné užití. Jakékoliv nesprávné užití vaporizéru 

WISPR®2 ruší účinnost záruky. Jakékoliv protiprávní použití přístroje může mít za následek, že jeho uživatel 
bude muset zaplatit vysoké pokuty, penále a/nebo bude uvězněn dle zákona platného v dané zemi. 

V přístroji WISPR®2 není možné použít tekuté zdroje výparu kromě esenciálních olejů v difuséru olejů. 
Použití tekutin by přístroj pravděpodobně poškodilo a mohlo by také vést k újmě či potenciálnímu poškození 
jeho uživatele. Tekutina může ve zdroji výparu začít vařit a může vést k popálení uživatele. 

WISPR®2 je určen k použití s čistě rostlinným materiálem či tabákem a esenciálními oleji, když máte 
nainstalovaný difusér olejů. WISPR®2 vytváří výpary zahříváním rostlinného materiálu na teplotu 210°C. Tyto 
rostlinné materiály jsou k dostání v lékárnách a u prodejců se speciálním povolením. 

 
TENTO VÝROBEK NEOBSAHUJE TABÁK ANI ŽÁDNÝ JINÝ ROSTLINNÝ MATERIÁL. 
 
Veškeré komentáře a osobní zkušenosti publikované v jakékoliv formě našimi zákazníky 

nepředstavují oficiální stanovisko výrobců přístroje. 
Toto prohlášení nebylo nikterak schvalováno americkým FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) ani 

žádným jiným podobným úřadem v kterékoliv jiné jurisdikci.  
 
Vítejte 
Děkujeme Vám za nákup WISPR®2. Tento přístroj je určený výhradně k legální konzumaci dýmkového 

tabáku a jiných legálních rostlin a bylin. Používejte jej s rozumem. 
 
Důležité bezpečnostní informace 
Varování: WISPR®2 obsahuje stlačený hořlavý plyn. Přečtěte si důkladně tyto instrukce a dodržujte 

je. Je třeba, abyste se s těmito instrukcemi seznámili dříve než WISPR®2 použijete poprvé. Nedodržení 
bezpečnostních instrukcí může vést ke zranění nebo újmě. Doporučujeme proto, abyste tyto instrukce 
uchovali na bezpečném místě pro budoucí použití. Následující obecná varování jsou určena pro Vaši 
bezpečnost a bezpečnost lidí ve Vašem okolí: 

 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 Nevystavujte WISPR®2 teplotě vyšší než 50°C a nevystavujte přístroj dlouhodobému působení 
slunce. 

 Nesnažte se udělat do přístroje díru ani jej pálit. 

 Nepokoušejte se výrobek rozebírat, upravovat či opravovat. Způsobilo by to zánik záruky. Uživatel 
nemůže provádět servis přístroje WISPR®2 kromě jeho příslušenství jako jsou sítka a plnící komora. 

 Předpisy pro přepravu nebezpečných materiálů zakazují vnášení butanu a jiných hořlavých 
plynných materiálů na palubu letadla. Proto prosím nevkládejte WISPR®2 s butanem či 
s jakýmkoliv jiným hořlavým plynem do svých příručních ani jiných zavazadel. 

 Dávejte pozor, aby Vám WISPR®2 neupadl na zem. 

 Likvidaci přístroje provádějte v souladu s platnými předpisy. 

 Ujistěte se, že průtok plynu byl zastaven a nechte WISPR®2 pořádně vychladnout dříve než jej 
umístíte zpět do přenosného pouzdra.  
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 Výrobce není zodpovědný za poškození nebo osobní újmu způsobenou nevhodným, nesprávným 
či nezodpovědným použitím. 

 WISPR®2 není zdravotnický výrobek. 

 Přístroj plňte plynem jen v prostoru, který je dobře odvětráván. Nedoplňujte plyn do přístroje 
blízko otevřeného ohně a hořlavých výrobků. Používejte jen kvalitní butan do cigaretových 
zapalovačů. 

 Pozor: Plnící komora se zahřívá. Teplota zde dosahuje zhruba 210°C. Plnící komoru proto vyklízejte 
velmi opatrně ať už při použití či ihned poté. 
 

Jak používat přístroj v 10 jednoduchých krocích 
 
1. Naplňte plynem  
Ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze vypnuto (ne červené) než začnete 

přístroj plnit plynem.  
Při plnění držte přístroj ve svislé poloze tak, aby plnící ventil na plyn byl nahoře, 

jak vidíte na obrázku. Zastrčte doplňovací nádobu na plyn do plnícího ventilu. 
Přestaňte plnit ve chvíli, kdy plyn začíná unikat z ventilu ven. Přístroj nepřeplňujte. 

V případě přeplnění je třeba počkat alespoň 5 minut, než zařízení zapnete. 
Doporučujeme používat pouze butan značky IOLITE® Premium. 

Až v přístroji poprvé dojde plyn, doporučujeme k usnadnění zapalování při 
prvním i dalším plnění zapnout průtok plynu přibližně na 10-15 sekund (dokud 
neuslyšíte, že průtok plynu je silný) dříve než zapnete zapalování. 

 
2. Příprava tabáku/rostlinného materiálu  
Pro optimální výsledky doporučujeme, abyste dýmkový 
tabák/rostlinný materiál před použitím rozmělnili. Zajistíte tak 
efektivní vaporizaci rostlinného materiálu nebo tabáku.  

 
3. Naplnění komory 
Vyjměte plnící komoru z přístroje WISPR®2. Nevkládejte do komory příliš velké množství 
tabáku, bránilo by to totiž průchodu vzduchu.  
 
 
 
 
4. Vložení plnící komory 
Po naplnění umístěte plnící komoru zpět do vaporizéru WISPR®2. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Zapnutí 
Zapněte přístroj zapínacím tlačítkem směrem dolů do polohy zapnuto – dokud 
neuslyšíte proudící plyn (prostřední pozice).  
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6. Zapálení  
Aktivujte WISPR®2 pomalým posunutím zapínacího tlačítka úplně dolů až dokud 
neuslyšíte cvaknutí. Zvuk proudícího plynu znatelně zesílí („syčení“), což znamená že 
WISPR®2 se zahřívá. Většinou se tak děje na první pokus. Pokud se tak nestane, znovu 
zamáčkněte zapínací tlačítko za pět vteřin.  
Vedle loga WISPR®2 se rozsvítí oranžová kontrolka, což znamená, že Váš přístroj 
WISPR®2 se nahřívá. Kontrolka přestane svítit ve chvíli, kdy přístroj dosáhne optimální 
teploty. Všimněte si, že během běžného používání přístroje je zvuk, který WISPR®2 
vydává po zapnutí, bývá vždy přerušen termostatem. 
 
 
7. Nechte WISPR®2 nahřát 
WISPR®2 potřebuje alespoň 45 sekund, aby dosáhl kontrolované provozní teploty 
210°C. Poté můžete začít vaporizér používat. To však neznamená, že tabák či bylinky 
budou po 45 sekundách připravené. Je možné, že budete muset počkat o něco déle.  
 
 
 
 
8. Vychutnávejte 
Vsuňte náustek do úst a pomalu inhalujte. Chvíli výpar zadržte v sobě a poté 
vydechněte. Přístroj by měl na jedno naplnění vydržet až 10 minut až do chvíle, kdy 
už nevydává žádný výpar. Použitý tabák/bylinkový materiál z plnící komory snadno 
odstraníte. Pokud je třeba, můžete komoru naplnit znovu. Po každém použití bude 
plnící komora velmi horká na dotek. Při jejím vyprazdňování nebo doplňování 
rostlinného materiálu či tabáku ihned po použití buďte opatrní. 
 
 
 
 
9. Vypnutí 
Až dokončíte inhalaci, vypněte přístroj přesunutím hlavního vypínače směrem vzhůru 
(bez červené barvy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Schovejte přístroj 
Zasuňte trubičku zpátky dolů do těla přístroje WISPR®2 jak vidíte na obrázku. Nechte 
jej vychladnout a umístěte jej zpátky do přenosného vaku. 
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Před přesunem a čištěním či údržbou nechte přístroj vždy vychladnout 
 
Čistění a údržba 
(podívejte se prosím na str. 3, kde jsou popsány jednotlivé části přístroje) 
 
1) Vyjměte trubičku náustku (1) a plnící komoru (6) z těla přístroje a oddělte je. Sejměte vrchní část 

trubice (5). Použitím čistícího nástroje (12) vyčistěte vnitřek náustku. 
2) Pokud plnící komora nejde vyjmout z těla přístroje WISPR®2, jednoduše do ní našroubujte 

nástroj na vyjmutí plnící komory (10) a vyjměte ji. 
3) K vyjmutí a čištění sítka (8) a svorky ve tvaru C (9) použijte nástroj k vyjmutí sítka a to tak, že 

prostrčíte tenký konec nástroje užší vrchní stranou plnící komory. Buďte opatrní, protože menší 
součástky mohou vyskočit ven. 
V myčce můžete čistit náustek i koncovku, plnící komoru a sítko, ale kvůli jejich velikosti je třeba 
být opatrný. 

4) Až bude všechno vyčištěno, jedinou „piplačkou“ bude umístění sítka zpět do plnící komory. 
Umístěte jej do komory a to směrem ven. Tlustší konec nástroje na vyjmutí sítka použijte, abyste 
jej usadili do jeho pozice. Pak zamáčkněte svorku ve tvaru C, která bude sítko držet na správném 
místě. Znovu přístroj složte a užívejte výparu.  
 

Technické údaje 
Velikost a váha 
Délka    87 mm 
Šířka    70 mm 
Hloubka   29 mm 
Váha (prázdný přístroj)  128,6 gramů (s plnící komorou) 
 
Provozní údaje 
Doba provozu   2,5 hodiny 
Pracovní teplota  210°C 
Voltáž (ekvivalentní)  125 W 
Doba doplnění (průměrná) 10 sekund 
Typ paliva:    butan 
Zapalování:   piezoelektrické 
 
Kapacita 
Bylinná komora:  500mg 
Nádrž na butan:  4g 
 
Materiály 
Tělo:    Ultem® 1010 
Skládací trubička:  silikon 9150 
Bylinná komora:  nerezová ocel 
Komora žhavícího trnu:  hliník 
Sítka:    nerezová ocel 
Vnitřní umělá hmota:  Zenite® 
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Často kladené dotazy 
Celou stránku s často kladenými dotazy najdete na webové stránce IOLITE.COM. 
 
Záruka 
Všechny výrobky IOLITE® mají záruku na výrobní závady a závady materiálu, které se objeví při běžném 

provozu přístroje. Na přístroj WISPR®2 poskytujeme záruku 2 roky. Období záruky začíná běžet dnem nákupu. 
Proto prosím uschovejte stvrzenku o nákupu, na které je vyznačeno datum nákupu. Je nezbytná při 
prokazování nároku na záruku. Kompletní popis našich pravidel uplatňování záruky je k dispozici na našich 
webových stránkách. K dostání je také ve Vašem nejbližším zákaznickém centru.  

 
Ochranná známka 
IOLITE®, IOLITE®

 ORIGINAL, WISPR®2  a SMOKLESS FREEDOM®
 jsou chráněnými obchodními značkami 

firmy Oglesby & Butler Limited a jsou zaregistrovány v následujících zemích: Irsko, Spojené království, EU, 
Spojené státy americké, Kanada, Japonsko, Čína a Nový Zéland. Oglesby & Butler Ltd. nepřebírá žádnou 
zodpovědnost za jakékoliv chyby, které se mohou vyskytnout v tomto dokumentu. Oglesby & Butler Ltd. si 
také vyhrazuje právo pozměnit údaje a také jakkoliv jinak vylepšit výkon přístroje bez předchozího oznámení.  

 

Severní Amerika (USA, Kanada, Mexiko) 
IOLITE®   Severní Amerika 
Bezplatný telefon: 888-710-30555 
Email: cs@iolite.com 
 
IOLITE.COM 
 

Evropa a zbytek světa  
IOLITE® , Oglesby & Butler Ltd., 
O’Brien Rd Industrial Estate 
Carlow 
Ireland 
Telefon: +353 (0) 59 9143333 
Email: info@iolite.com 
IOLITE.COM 
 

 


