
X-MAX V2 Pro Vaporizér  

 

1. Příprava vaporizéru X-MAX V2 Pro 

Před prvním použitím do plna nabijte baterii X-MAX V2 Pro . Zabere to nanejvýš dvě 
hodiny. 

Před první inhalací se také vyplatí zapnout zařízení a nastavit nejvyšší teplotu bez naplnění 
komory. Nechte takto zařízení běžet celých 4-5 sekvencí. Tímto způsobem odpaříte 
pozůstatky po strojním výrobním procesu, které by při první inhalaci mohly způsobit zhoršení 
chuti páry. Díky tomuto postupu si budete moci užívat skvělé chuti již od první vaporizace. 

X-MAX V2 Pro je kondukční vaporizér (zahřívá bylinky kontaktem s rozehřátou komorou), 
proto doporučujeme pomlít bylinky co nejjemněji – čím drobnější konzistence, tím větší 
povrch budou mít bylinky pro kontakt s rozehřátými stěnami ohřívací komory. Tímto 
způsobem získáte více páry. Komoru je nutné zcela naplnit, což vyžaduje použití 0,25-0,3 g 
bylinek. 

 

2. Vaporizace a obsluha 

Vaporizér X-MAX V2 Pro  zapnete několikanásobným rychlým stisknutím hlavního (a 
zároveň jediného) tlačítka. 

Abyste nastavili teplotu, stiskněte a přidržte hlavní tlačítko. Povede to ke změně nastavení 
teploty na vyšší úroveň, což vaporizér oznámí rozsvícením příslušné diody. Opakováním 
tohoto kroku přepínáte další teplotní stupně. Během nahřívání bude dioda blikat. Když přístroj 
dosáhne dané teploty, dioda se rozsvítí bíle. 

X-MAX V2 Pro je sekvenční vaporizér, což znamená, že pro nejlepší výsledky je nutné obsah 
komory spotřebovat v průběhu jediné sekvence. Jestliže však navzdory tomu chcete inhalaci 
rozdělit na dvě sekvence, pak po skončení první inhalace ihned vysypte bylinky z komory, 
ještě než stihne vychladnout. Zabrání to ohřívání bylinek během stydnutí komory a zaručí 
lepší efektivitu druhé inhalační sekvence. 

Pokud chcete, aby se sítko v náustku méně špinilo, vložte nad komoru (tedy pod náustek) 
ještě jedno malé ocelové sítko. Pak se úlomky bylinek nalepí na ně a náustek zůstane čistý. 

Inhalaci začněte na jednom z nižších nastavení teploty – zajistí to nejlepší chuť bylinek. 
Během sekvence postupně zvyšujte teplotu – vyšší nastavení umožní vypouštění velkých 
oblaků páry a přinese silnější účinky. 

  



3. Jak se čistí vaporizér X-MAX V2 Pro? 

Po skončení každé inhalace vyčistěte ohřívací komoru a sítko pod náustkem pomocí 
přiloženého štětečku. Tímto způsobem odstraníte úlomky bylinek a ušetříte čas při 
zevrubnějším čištění. Nejdříve však nechte komoru vychladnout. 

Abyste ohřívací komoru očistili od lepkavých nečistot, navlhčete hygienickou tyčinku 
izopropylalkoholem  a začněte utírat zašpiněné povrchy. Ideální bude během toho držet 
zařízení otočené vzhůru nohama – díky tomu případný nadbytek alkoholu vyteče ven, a ne 
dovnitř zařízení. 

Nejčastější čištění bude vyžadovat náustek a sítko umístěné pod ním. Pokud používáte 
skleněný náustek, rozeberte jej na součástky a namočte je všechny do izopropylalkoholu. V 
případě silikonového náustku jej také rozeberte, ale do alkoholu namočte pouze sítko a 
kovové díly. Vnitřek silikonového náustku přetřete tyčinkou namočenou to alkoholu a 
vypláchněte jej teplou vodou – měl by být v kontaktu s alkoholem co nejkratší dobu. Dobře 
všechny součástky osušte. Po smontování náustku můžete ještě zařízení zapnout na několik 
sekvencí s prázdnou komorou (bez bylinek) s nastavenou maximální teplotou – aby se zcela 
vypařily zbytky alkoholu. 

 


