
WISPR E/E+ – rychlý návod k použití (Quick Start Quide) 
 

Součástky přístroje (obrázky viz originální Quick Start Quide) 

1. Pružný náustek 

2. Hlavní vypínač 

3. Nabíjecí zdířka micro USB 

4. Špička náustku 

5. Plnící komora 500mg 

6. Sítko 

7. C slip 

8. Nástroj na vytahování sítka 

9. Nástroj na čištění (dýmkový čistič) 

10. Nástroj na vytahování komory 

11. Pouzdro 

Začínáme 

1) Nejprve se přesvědčte, že hlavní vypínač je v pozici vypnuto. Pak připojte USB kabel. 

Nechte přístroj nabít do plna, trvá to v průměru asi 4 hodiny. Při nabíjení baterie bude 

ukazatel svítit oranžově až do úplného nabití. Když přístroj při nabíjení zapnete, ukazatel 

změní barvu, což však neznamená, že by baterie byla úplně nabitá. Až bude baterie plně 

nabitá, oranžové světlo zhasne. Nyní je Váš WISPR E/E+ připraven k použití.  

2) Připravte si bylinný materiál. Optimálních výsledků dosáhnete při nadrcení materiálu před 

samotnou vaporizací. Zajistíte si tak efektivní vaporizaci materiálu. 

3) Zapnutí přístroje 

WISPR E: Zapněte stisknutím tlačítka 

WISPR E+: Otočte na požadovanou teplotu. 

i = 190°C/374°F 

ii =200°C/392°F 

iii = 210°C/410°F 

WISPR E+ můžete kdykoliv vypnout otočením do polohy 0. 

4) Naplňte komoru 

Vyjměte ze svého přístroje WISPR E/E+ plnící komoru. Pak do ní vložte nadrcený materiál. 

Komoru nepřeplňujte, aby nedošlo ke zhoršení průchodu vzduchu materiálem. 

5) Vložte nahřívací komoru zpět. 

Když je komora naplněná, vložte ji zpět do svého přístroje WISPR E/E+. 

6) Nechte přístroj nahřát 

Nechte svůj WISPR E/E+ nahřát alespoň 2-3 minuty. Poté přístroj dosáhne své provozní 

teploty 374°F-410°F (190°C-210°C) a můžete začít inhalovat. To však nutně neznamená, že 



bude bylinný materiál připraven ke konzumaci. Možná budete muset počkat o něco déle než 

3 minuty. 

7) Vaporizujte 

Náustek vložte mezi rty a pozvolna inhalujte. Výpar chvíli nechte v sobě a teprve potom 

vydechněte. Když je WISPR E/E+ naplněný materiálem a používáte jej, vydrží až 20 minut 

anebo do té doby, dokud z něj nepřestane vycházet výpar. Použitý materiál snadno 

odstraníte z nahřívací komory. Pokud chcete, můžete komoru naplnit znovu. Po každém 

použití bude však nahřívací komora příliš horká na dotyk. Dávejte si pozor při jejím 

vyprazdňování a opětovném plnění materiálem. Komora může být zahřátá z předchozího 

používání. 

8) Vypnutí přístroje 

Vaporizér se vypne po 20 minutách. Pokud bude po vypnutí blikat oranžové světlo, resetujte 

nabíjení odpojením a opětovným připojením USB kabelu.  

Až bude třeba baterii nabít znova, začne ukazatel blikat (přístroj můžete používat, i když 

ukazatel bliká). 

POZNÁMKA: Úplně vybitou baterii je třeba nejprve 15 minut nabíjet a teprve potom můžete 

přístroj zapnout. 

 

• 2-3 minuty do zahřátí      

• Až 2 hodiny provozu s nabitou baterií    

• Automatické vypínání šetří energii 

• Funguje i při nabíjení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wispr E/E+ - Návod k použití 
 

Návod si, prosím, přečtěte důkladně  

Odmítnutí odpovědnosti 
WISPR E/E+ od IOLITE, dále pojmenovaný jako WISPR E/E+, není zdravotnické zařízení a neslouží 

k diagnóze, léčení, vyšetřování, napravování či předcházení nemocem, bolestem a jiným zdravotním 

komplikacím.  

WISPR E/E+ neslouží k podávání léků či nelegálních výrobků jakéhokoliv druhu a není určen pro 

konzumaci látek, které mohou ovlivnit strukturu či jiné funkce lidského těla. 

Pokud máte zdravotní problémy, poraďte se před použitím výrobku se svým lékařem či lékárníkem. 

Vaporizér WISPR E/E+ nebyl vyroben a neslouží ke konzumaci materiálů, které jsou nezákonné, 

alergenní, jedovaté a škodlivé. 

WIPSR E/E+ neslouží k odvykání kouření. 

Podmínkou nákupu zařízení je řádné využívání v souladu se zákonem. Nevhodné používání vaporizéru 

WIPSR E/E+ způsobí zánik záruky. Jakékoliv nezákonné použití přístroje Vám může přivodit finanční 

postihy, pokuty nebo uvěznění podlé zákonů Vaší země. 

WIPSR E/E+ slouží výhradně ke konzumaci bylinnek nebo tabáku. WIPSR E/E+ vytváří výpar 

nahříváním rostlinného materiálu na teplotu 374°F-410°F (190-210°C). Tyto bylinné materiály můžete 

zakoupit v lékárnách a u specializovaných prodejců. 

TENTO VÝROBEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÝ TABÁK ANI JINÝ ROSTLINNÝ MATERIÁL. 

Veškeré komentáře a názory uživatelů a zákazníků prezentované jakoukoliv formou nejsou názorem 

výrobců přístroje.  

Tento výrobek nepodstoupil proces schvalování FDA (Americký federálním úřadem pro kontrolu 

potravin a léčiv) ani jiného úřadu v jiných státech v jakékoliv jiné podobě. 

Vítejte 
Děkujeme za nákup vaporizéru WIPSR E/E+. WIPSR E/E+ slouží výhradně k legální konzumaci 

legálních rostlinných materiálů. Používejte je rozumně. 

Důležité bezpečnostní informace 

Varování: 

Pečlivě si přečtěte tyto instrukce a postupujte podle nich. Je třeba, abyste jim zcela porozuměli ještě 

předtím, než přístroj použijete poprvé. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění a poškození. 

Doporučujeme Vám, abyste tyto pokyny uchovali na bezpečném místě pro budoucí použití. 

Následující obecná varování jsou určena pro Vaši bezpečnost a bezpečí lidí ve Vašem okolí: 

 



• Udržujte mimo dosah dětí.  

• Nevystavujte přístroj působení teplot vyšších než +50°C (+120°F) a vyvarujte se delšímu 

vystavení přístroje slunečnímu svitu. 

• Nezapalujte svůj WISPR E/E+, ani se jej nesnažte proděravět. 

• Nepokoušejte se přístroj rozebrat, upravit ani opravovat. Pokud tak učiníte, zrušíte platnost 

záruky. Tento přístroj nesmí být opravován uživatelem, kromě výměny základních náhradních 

dílů, jako jsou sítka a části plnící komory. 

• Dávejte pozor, ať Vám WISPR E/E+ neupadne. 

• Nepoužívejte svůj WISPR E/E+, pokud je poškozený. 

• Zlikvidujte přístroj v souladu s pravidly, která platí v místě Vašeho bydliště. 

• Vždy nechte svůj WISPR E/E+ pořádně ochladit, než jej umístíte zpět do pouzdra. 

• Výrobce nenese zodpovědnost za škodu nebo zranění způsobené nevhodným, nesprávným a 

nezodpovědným používáním přístroje. 

• WISPR E/E+ není zdravotnický výrobek. 

• Pozor: Nahřívací komora se zahřívá. Uvnitř komory teploty dosahují přibližně 374°F-410°F 

(190°C-210°C). Až budete komoru vytahovat, ať už během či po použití přístroje, buďte velmi 

opatrní. 

 

Začínáme používat WISPR E/E+ 
1) Nejprve se ujistěte, že přístroj je vypnutý. Pak připojte USB kabel. Nechte přístroj nabít do 

plna (zhruba 4 hodiny). Při nabíjení baterie bude ukazatel svítit oranžově až do úplného 

nabití. Když přístroj při nabíjení zapnete, ukazatel změní barvu, což však neznamená, že by 

baterie byla úplně nabitá. Až bude baterie plně nabitá, oranžové světlo zhasne. Nyní je Váš 

WISPR E/E+ připraven k použití.  

2) Připravte si bylinný materiál. Optimálních výsledků dosáhnete při nadrcení rostlinného 

materiálu před samotnou vaporizací. Zajistíte si tak efektivní vaporizaci materiálu. 

3) Zapnutí přístroje 

WISPR E: Zapněte stisknutím tlačítka 

WISPR E+: Otočte na požadovanou teplotu. 

i = 190°C/374°F 

ii =200°C/392°F 

iii = 210°C/410°F 

WISPR E+ můžete kdykoliv vypnout otočením do polohy 0. 

4) Naplňte komoru 

Vyjměte ze svého přístroje WISPR E/E+ plnící komoru. Pak do ní vložte nadrcený materiál. 

Komoru nepřeplňujte, aby nedošlo ke zhoršení průchodu vzduchu materiálem. 

5) Vložte komoru zpět. 

Když je komora naplněná, vložte ji zpět do svého přístroje WISPR E/E+. 



6) Nechte přístroj nahřát alespoň 2-3 minuty. Poté přístroj dosáhne své provozní teploty 374°F-

410°F (190°C-210°C) a můžete začít inhalovat. To však nutně neznamená, že bude Váš 

materiál připraven ke konzumaci. Možná budete muset ještě chvíli počkat. 

7) Vaporizujte. Náustek vložte mezi rty a pozvolna inhalujte. Výpar chvíli nechte v sobě a teprve 

potom vydechněte. Když je WISPR E/E+ naplněný materiálem a používáte jej, vydrží až 20 

minut anebo do té doby, dokud z něj nepřestane vycházet výpar. Použitý materiál snadno 

odstraníte z nahřívací komory. Pokud chcete, můžete komoru naplnit znovu. Po každém 

použití bude však nahřívací komora příliš horká na dotyk. Dávejte si pozor při jejím 

vyprazdňování a opětovném plnění materiálem. Komora může být zahřátá z předchozího 

používání. 

8) Vypnutí přístroje. Vaporizér se vypne po 20 minutách. Pokud bude po vypnutí blikat oranžové 

světlo, resetujte nabíjení odpojením a opětovným připojením USB kabelu. Až bude třeba 

baterii nabít znova, začne ukazatel blikat (přístroj můžete používat, i když ukazatel bliká). 

POZNÁMKA: Úplně vybitou baterii je třeba nejprve 15 minut nabíjet a teprve potom můžete 

přístroj zapnout. 

 

• 2-3 minuty do zahřátí      

• Až 2 hodiny provozu s nabitou baterií    

• Automatické vypínání šetří energii 

• Funguje i při nabíjení 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA (obrázky viz originální manuál) 
Před čištěním, přenášením a údržbou přístroje jej napřed musíte nechat vychladnout 

 

1) Odstraňte z přístroje pružný náustek (1) a komoru (5). Pak demontujte vrchní část náustku (4). 

Použijte čistící nástroj (9) a vyčistěte vnitřek náustku. 

2) Pokud nejde komora demontovat z těla přístroje WISPR, jednoduše našroubujte nástroj na 

demontáž plnící komory a vytáhněte ji. 

3) Při čištění sítka (6) a C slipu (7), využijte nástroj na vytahování sítka (8) a jeho užší konec prostrčte 

užší stranou komory. Buďte opatrní, aby malé součástky nevyskočily ven. Tělo náustku a jeho vrchní 

část, komoru i sítka můžete čistit v myčce, ale kvůli jejich velikosti je třeba být opatrný! 

4) Až bude všechno vyčištěné, jediný háček spočívá v tom, jak dostat sítko zpátky do nahřívací 

komory. Vložte je do komory přední stranou ven a použijte širší konec nástroje na vytahování sítek, 

abyste sítko usadili na místě. Pak vložte C slip, který je třeba zmáčknout, aby udržel sítko na svém 

místě. Znovu složte celý přístroj a užívejte. 

Důležité: Nečistěte svůj WISPR E/E+ izopropylalkoholem ani čistým lihem. 

 



 

Technické údaje 
 

Rozměry a váha 

Délka:  71mm 

Šířka:  29mm 

Hloubka: 88mm 

Váha (prázdné): 128g (s plnící komorou) 

 

Kapacita 

Nahřívací komora: 500mg/0,018oz 

 

Materiály 

Tělo: Ultem 1010 

Náustek: Silikon 9150 

Nahřívací komora: Nerezová ocel 

Nahřívací trn: Hliník 

Sítka:  Nerezová ocel 

Vnitřní plasty: Zenit 

 

Provozní údaje 

Provozní doba:  2 hodiny 

Provozní teplota: 374°F-410°F (190°C-210°C) 

Napětí: 100 – 240V (AC) 

Vstupní napětí: 5V (0,9A) DC 

Kabel: Stíněný I/O USB (USB A-mikro USB B) 

Baterie: 18650 3,2Ah (ukazatel nabíjení baterie) 

Délka nabíjení: 2,5-4,5 hodiny (v závislosti na nabíječce) 

Nabíjecí tlačítko: ukazatel  

 

Často kladené dotazy 

Soupis všech často kladených dotazů najdete na našich webových stránkách IOLITE.COM 

 

Záruka 

Poznámka prodejce kvalitnivaporizer.cz – následující odstavec je překladem anglického 

originálu manuálu a nevztahuje se na výrobky koupené v ČR v eshopu kvalitnivaporizer.cz. 

Ze zákona je záruka 2 roky a veškeré reklamace z výrobků koupených na 



kvalitnivaporizer.cz uplatňujte u prodejce kvalitnivaporizer.cz dle obchodních podmínek a 

reklamačního řádu. 

 

Překlad z originálního manuálu:  

Na všechny výrobky IOLITE se vztahuje záruka na závady v provedení a materiálu, které se 

objeví při běžném používání přístroje. Na přístroj WISPR E/E+ poskytujeme záruku 1 rok. Toto 

záruční období začíná datem nákupu přístroje. Uchovejte si prosím svůj původní doklad o 

koupi, který je důkazem toho, kdy jste přístroj nakoupili. V opačném případě začíná záruční 

doba datem výroby přístroje. Naše záruční politika je popsána na našich internetových 

stránkách. Můžete také kontaktovat naše nejbližší servisní centrum.  

Ochranná značka  

IOLITE, IOLITE ORIGINAL WISPR a SMOKELESS FREEDOM jsou ochranné značky společnosti 

Oglesby & Butler Limited v následujících zemích: Irsko, VB, EU, USA, Kanada, Japonsko, Čína, 

Austrálie a Nový Zéland. Oglesby & Butler Ltd. nepřijímá žádnou odpovědnost za závady, 

které se mohou objevit v tomto dokumentu. Oglesby & Butler Ltd. si také vyhrazuje právo 

pozměnit specifikace přístroje a jinak vylepšit výkon přístroje dle vlastního úsudku.  

IOLITE, Oglesby & Butler Ltd. 

O’Brien Rd. Industrial Estate, Carlow, Irsko. 

Tel.: +353 (0) 59 9143333 

E-mail: info@iolite.com 

IOLITE.COM 

mailto:info@iolite.com

