
NABIJARKA DO PAPIEROSÓW
MODEL: AG452

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Elektryczna nabijarka-maszynka do papierosów. Szybka i niezawodna.

Cechy produktu:

• Elektryczna nabijarka do papierosów, idealna dla osób, które chcą zacząć "kręcić"
papierosy własnoręcznie i tym samym oszczędzić na paleniu. 

• Jest bardzo prosta w obsłudze
• Bardzo szybka - pozwala na wykonanie paczki papierosów w ciągu 3 minut! 
• Nabijarka posiada 5-cio stopniową regulację gęstości wypełnienia. 
• Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem. 
• Posiada specjalną matę antypoślizgową na spodzie urządzenia. 
• Przystosowana do gilz o średnicy 8 mm 
• Idealna na prezent dla każdego kto lubi sobie zapalić.
• Wymiary: 19 cm x 6,5 cm x 6 cm 
• Zasilanie: 230V 
• Kolor: czarny 

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia
1. Rozpakować elementy zestawu
2. Podłączyć zasilacz do nabijarki i gniazdka elektrycznego.
3. Nacisnąć uchwyt pod prowadnicą nabijarki, wsunąć gilzę na trzpień nabijarki.
4. Kręcąc pokrętłem na bocznej ściance urządzenia w lewo lub w prawo dopasować 

gęstość wypełnienia gilzy (1-5). Najpopularniejszym ustawieniem jest pozycja 3.
5. Wsypać tytoń do pojemnika, nacisnąć przycisk uruchomienia (pierwszy górny 

przycisk) i poczekać aż gilza napełni się całkowicie tytoniem. W razie potrzeby 
popychaj tytoń w dozowniku za pomocą szpatułki.

Wskazówka: W razie przyblokowania sprężyny popychającej, włączyć wsteczne obroty 
nabijarki (drugi górny przycisk), usunąć zbity tytoń ze sprężyny i spróbować ponownie.

Wskazówka: Nie wolno wkładać do komory za dużo tytoniu, ponieważ mogłoby to utrudnić
napełnianie papierosa. Najlepszy wynik można osiągnąć używając tytoniu napęcznianego.
Używaj tylko czystego tytoniu. Przed umieszczeniem tytoniu w urządzeniu, usuń z niego 
wszystkie większe cząsteczki i zanieczyszczenia.

 

3. Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od 

zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki, wnętrze nabijarki czyść 

za pomocą dołączonej szczoteczki.. Przed czyszczeniem urządzenie należy 
zawsze odłączać od zasilania. Nie stosować do czyszczenia środków ściernych 
ani agresywnych detergentów i rozpuszczalników.

• Nigdy nie należy zamaczać urządzenia oraz zasilacza w wodzie lub innej cieczy.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 
lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o 
braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub 
instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby 
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. 
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
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