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Získejte nejnovější informace  
od vašeho prodejce Smono . 

 
 

Před použitím si prosím pečlivě 
přečtěte tento manuál. Manuál je 
nezbytnou součástí vaporizéru a 
musí být poskytnuta uživateli. 

 

Bezpečnostní informace 
Přístroj je určen pro aromaterapii a měl by být 
používán jen na suché bylinky. Toto zařízení 
není určeno pro použití s nelegálními látkami a 
mohou jej používat pouze dospělí starší 
osmnácti let. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Žádné jiné použití není povoleno. 

 
Údržbu a opravy mohou provádět pouze 
odborní pracovníci. Abyste se vyhnuli úrazu 
elektrickým proudem, neotevírejte zařízení 
sami. Výrobce a dovozci nenesou žádnou 
odpovědnost za škody způsobené 
nesprávným, vadným, nezákonným nebo 
nepřiměřeným použitím. 
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Nikdy nepoužívejte elektronická zařízení v 
blízkosti vody. Zařízení musí být chráněno před 
vlhkostí, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým 
proudem. 

 
Ujistěte se, že kabel USB není poškozený a není 
ohnutý. Používejte pouze příslušenství, které 
bylo pro tento účel schváleno výrobcem. 
Ujistěte se, že zástrčka je čistá a v 
bezporuchovém stavu. Nechte zařízení úplně 
vychladnout, než ho odložíte. Větrací otvory a 
výstup vzduchu z vaporizéru nesmějí být 
během provozu nebo fáze chlazení uzavřeny, 
zakryty nebo blokovány. 

 

Skleněné předměty nesmí být nikdy upuštěny 
nebo pokládány příliš prudce. Horké sklo 
nesmí být vystaveno studené vodě kvůli 
nebezpečí rozbití. Studené topné a skleněné 
části musí být před použitím zahřáty na 
pokojovou teplotu. Se sklem se nikdy nesmí 
zacházet hrubě. Pokud skleněné části drží 
pevně pohromadě a je obtížné je oddělit, 
opatrně s nimi pohybujte tam a zpět, aby se 
části snadněji oddělily. Jakmile k tomu dojde, 
musí být všechny části vyčištěny. 
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Toto elektrické zařízení, které se také skládá 
ze skla a citlivých obvodů, nesmí nikdy 
spadnout, protože by se mohlo stát vadným 
nebo se rozbít. Zařízení musí být umístěno 
pouze na suchém a rovném povrchu. Nikdy 
nenechávejte zařízení bez dozoru během 
provozu, nabíjení nebo chlazení. 

 
Tento produkt není schválen jako zdravotnický 
prostředek. Používejte zařízení pouze tak, jak 
bylo určeno. 

 
Poškozené zařízení se nesmí používat. Obalové 
části, jako jsou plastové sáčky, krabice atd., 
musí být uchovávány mimo dosah dětí, 
protože představují potenciální nebezpečí. 

 
Informace v tomto manuálu by měly být 
považovány pouze za instruktážní informace. 
Tyto informace neobsahují ani se nepovažují za 
lékařskou radu. Máte-li zdravotní problém, 
konzultujte užívání suchých bylinek pomocí 
tohoto přístroje se svým lékařem.  
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V případě technických problémů, dotazů 
týkajících se zařízení a problémů souvisejících 
s opravami, zárukou nebo likvidací zařízení se 
obraťte na následující adresu: 

 
ReinhartTM 

Tempelhofer Sv. 21 
D-52068 Aachen, Německo 
Telefon: +49-241-99123283 
Faxu: +49-241-99123284 
E-mail: Info@smono.shop 
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Vybalování 
Po rozbalení zkontrolujte, zda jsou všechny díly 
v perfektním stavu. Obaly musí být 
uchovávány mimo dosah dětí, protože by 
mohly být nebezpečné.  

Obsah balení 
- Smono Start  
- manuál 
- kabel USB 
- plnicí nástroj 
- čistící kartáč 
- keramický filtr 
- silikonový kroužek 
- malé sítko 

Spuštění 
Vaporizér Smono nesmí být provozován bez 
dozoru. Smono lze umístit pouze na tepelně 
odolné, ploché, stabilní a pevné povrchy; nikdy 
jej nepokládejte na měkké nebo snadno 
hořlavé povrchy. 

Nabíjení baterie 
Doba nabíjení baterie 1500 mAh závisí na stáří 
baterie. U nové, vybité baterie činí celkový čas 
zhruba 2 hodiny. Před prvním použitím baterii 
zcela nabijte. 
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náustek 
 
 
 
 

 
multifunkční tlačítko 

 
diody nastavení teploty  

dioda baterie 

USB konektor 
 

Připojte kabel USB k USB 
konektoru na přístroji a poté 
k vhodnému nabíjecímu 
adaptéru USB. Displej baterie 
se pak rozsvítí zeleně. Během 
nabíjení nenechávejte 
přístroj bez dozoru. 
Nepoužívejte prosím 

zařízení během nabíjení. 
Chcete-li zobrazit stav nabití, stiskněte krátce 
multifunkční tlačítko, když je zařízení vypnuté. 
Na diodě baterie se zobrazí aktuální nabití. 
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dioda baterie 

 
Pokud je nabití nízké, LED dioda se bude střídat 
3x zeleně a červeně, po které se zařízení vypne. 

Zapnutí 
Stiskněte multifunkční tlačítko pětkrát během 
dvou sekund. Vibrace vám dá najevo, že 
Smono je zapnutý. 

Nastavení teploty vaporizace 
Když je Smono zapnutý, změňte teplotu 
stisknutím multifunkčního tlačítka. Opakovaně 
stiskněte tlačítko, dokud se nenastaví 
preferovaná úroveň teploty. 5 různých 
teplotních úrovní lze zvolit od 190 °C do 230 °C 
v krocích po 10 °C. 
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Nastavená úroveň je 
zobrazena rozsvícenou LED 
diodou. 

 
 
 
 
 

LED dioda bliká během 
procesu ohřevu a 
rozsvítí se nepřetržitě, 
jakmile je dosaženo 
požadované teploty. 

 

Pokud je intenzita výparu velmi vysoká, může 
dojít k podráždění dýchacích cest. V tomto 
případě snižte teplotu, abyste snížili intenzitu 
výparu. 

 

190°C – nízká 
intenzita  

 

230°C - vysoká intenzita 
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Před první vaporizací zahřejte několikrát 
Smono na nejvyšší teplotu, abyste odstranili 
případné zbytky látek z výroby. 
Více informací o teplotách naleznete v sekci 
"Rostlinný materiál". 

Naplnění komory bylinkami 
Ujistěte se, že SMONO je před naplněním 
vypnutý a chladný. Postupujte podle kroků 1 až 
4 na následujícím obrázku. 

 

 
3. Vyměňte náustek. 4. Stisknutím tlačítka 5x spustíte 

Smono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Odstraňte náustek.  2. Uvolněte komoru, ale 

vyplňte úplně. 
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Plnící komora by měla být zcela naplněna. 
Pokud je komora naplněna jen částečně, horký 
vzduch proudí kolem bylin, aniž by plně a 
účinně uvolňoval látky z bylin. Byliny příliš 
neudusávejte, aby jimi mohlo proudit 
dostatečné množství vzduchu. 

 

 
Vypnutí 
Stiskněte multifunkční tlačítko pětkrát během 
dvou sekund. SMONO nechejte úplně 
vychladnout, než ho někam odložíte. 

 

 
Bezpečnostní režim 
Proces ohřevu se automaticky zastaví přibližně 
po  240 sekundách a zařízení se samo vypne. 
Chcete-li Smono znovu aktivovat, stiskněte 
multifunkční tlačítko pětkrát v rychlém sledu. 
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Výměna filtru náustku 
Před výměnou filtru se ujistěte, že vaše 
SMONO je vypnuté a chladné. Postupujte 
podle kroků 1 až 6 na následujícím obrázku. 

 

1. Vyjměte filtr. 2. Vyjměte keramický filtr. 

3. Odstraňte malé 

síto z držáku. 

4. Umístěte nové malé 
síto 

uvnitř držáku. 

5. Vraťte čistý 

keramický filtr. 

6. Vložte filtr zpátky do 
náustku. 
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Čištění komory 
Vaporizace nevyhnutelně zanechává 
usazeniny ve skleněném náustku a plnící 
komoře. Tyto části musí být pravidelně 
důkladně čištěny, aby byla zajištěna správná 
funkce a dobrá chuť výparu. Doporučujeme 
rychlé čištění po každém použití vaporizéru. 
Vaporizér čistěte vždy, až se úplně ochladí.  
 
1. Sundejte náustek.  2. V komoře jsou zbytky bylinek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vyndejte je je pomocí nástroje. 4. Dočistěte kartáčem 
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Chcete-li zcela odstranit všechny nánosy v 
Smono, použijte čisticí kartáček, vatové tyčinky 
nebo dýmkové čističe. 

 

 
Aby nedošlo k poškození vaporizéru, 
doporučujeme použít jemný 
organický čistič vaporizérů bez 
alkoholu. Koupíte ho u svého 
prodejce vaporizérů. 

 

 
Dejte pozor, aby žádné elektronické součástky 
nikdy nepřišly do styku s kapalinami. 

 
Před montáží náustku a silikonového filtru řádně 
osušte všechny části. 
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Rostlinný materiál 
Pokud máte nějaké zdravotní problémy, 
poraďte se před použitím vaporizéru Smono se 
svým lékařem. Hrozí alergické reakce na různé 
složky rostlin. 

Používejte pouze rostlinné složky, 
které byly testovány podle pokynů 
Evropského lékopisu. 

Vezměte prosím na vědomí, že tyto botanické 
látky nebo rostlinné složky lze zakoupit pouze 
v lékárně. 

 
K dosažení optimálního výsledku můžete měnit 
teplotu vaporizace. Příliš vysoké teploty 
mohou narušit čistou chuť výparu. Aby se z 
botanických složek uvolnilo co nejvíce aroma, 
aniž by se chuť zhoršila, měly by být byliny 
nadrcené co nejjemněji. Doporučujeme použít 
kvalitní drtičku. 
Bez ohledu na teplotu, intenzitu výparu a 
složení bylin by se proces vaporizace měl 
několikrát opakovat, dokud se plně neuvolní 
všechny látky a vůně z bylin. Pokud se při 
nejvyšší teplotě netvoří již žádný chutný a 
voňavý výpar, proces vaporizace skončil. 
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Heřmánek   1900C 
heřmánek (matricaria 
chamomilla L.) je druh 
původem z jižní a východní 
Evropy. Nyní je původní v 
celé Evropě. Používají se 
pouze květy. 

 

 Šalvěj 1900C 
Šalvěj šalvěj lékařská (salvia 
officinalis) je stálezelená 
bylina, která dorůstá výšky 
až 80 cm s hranatými stonky 
a šedozelenými listy. Lze 
použít listy. 

 

Tymián 1900C 
Tymián (thymus vulgaris) je 
aromatický keř s dřevnatými 
stonky, úzkými listy a 
růžovými květy, který může 
dorůst až do výšky 40 cm. 
Lze použít jak mladé listy, 
tak květy. 
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Rostliny 

 
Nabíjejte jej pomocí kabelu micro USB včetněd. 
Displej nabíjení 
CHarge , když zařízení již není dostatečně nabité. 

Do nepoužívejte žádný zdroj energie s výstupem větším než 5V 

a 1 A. 

Initiální použití 

PRior k prvnímu použití, nabíjejte zařízení  po dobu 3 
hodiny. 

 



 
 Záruka Smono 
Záruka výrobce 
pro Smono je 
2 roky. 

 

Zaregistrujte 
prosím SMONO 
do 90 let 

dnů po zakoupení v  
www.smono.shop a 
prodloužíte záruku od 
výrobce o rok. 

 
Záruka začíná dnem, kdy 
kupující obdrží Smono. 

Odpovědnost 
Upozornění: Veškerá 
manipulace s výrobky 
vyžaduje přesnou znalost a 
dodržování této příručky. 
Odpovědnost za bezpečné 
fungování výrobků 
přechází na uživatele, 
pokud je provedena 
jakákoli akce, která 
neodpovídá zamýšlenému 
použití. Náležité 
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použití zahrnuje pouze byliny uvedené v 
oddíle "Rostlinný materiál". 

 
Pokud nejsou dodrženy pokyny obsažené v 
této příručce, odpovědnost společnosti 
Reinhart GmbH & Co. KG zaniká. 

Prohlášení o shodě CE 
Podle nařízení EU 765/2008 tento výrobek 
(vaporizér Smono START) splňuje požadavky. 

OEEZ 
V zájmu ochrany životního prostředí by toto 
zařízení nemělo být na konci své životnosti 
likvidováno v domácím odpadu. Likvidace by 
měla probíhat v místně dostupných 
systémech vracení a sběru elektrozařízení. 

 
Směrnice o OEEZ slouží ke snížení rostoucího 
množství elektronického odpadu z 
elektrických a elektronických zařízení, která 
se již nepoužívají. 

 
Registrované číslo výrobce tohoto 
zařízení je: WEEE reg. no. DE 
47152642 
Stiftung-ear.de 
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