
Uživatelská příručka 
pro výrobky

TOKE Vaping Starter Kit
a

TOKE Vaping Cartridge

Tento výrobek je určen 
pro osoby starší 18 let. 

Před použitím se důkladně 
seznamte s obsahem této 

uživatelské příručky!

1. Obsah balení
a. (platí jen pro Vaping Starter 

Kit) Lithium-iontová baterie 
vaporizéru v kovovém tubusu 
s nápisem TOKE BREATHE IT 
IN. Baterie má na jednom konci 
závit sloužící k připojení USB 
nabíječky nebo jednorázové 
kartuše a na druhém konci LED 
kontrolku sloužící k signalizaci. 
Světelná signalizace je podrob-
ně vysvětlena níže.

b. Jednorázová kartuše obsa-
hující náplň do vaporizéru, 
která má na jednom konci závit 
sloužící k připojení na baterii 
a na druhém konci náústek. 
Střed kartuše tvoří průhledný 

zásobník z polykarbonátu, 
který umožňuje vizuální kont-
rolu množství zbývající náplně. 
Uprostřed zásobníku 
se nachází kovová trubička 
s atomizérem, do kterého 
se náplň ze zásobníku dostává 
prostřednictvím čtyř kruhových 
otvorů o průměru 2mm. Tyto 
otvory se nacházejí u dna 
zásobníku po celém obvodu 
atomizéru.

c. (platí jen pro Vaping Starter 
Kit) USB nabíječka, která má 
na jednom konci konektor USB 
typu A sloužící k připojení 
do libovolného USB portu pod 
proudem a na druhém konci 
závit sloužící k připojení 
na baterii. Tato nabíječka za-
jišťuje řádné a bezpečné nabí-
jení baterie TOKE bez ohledu 
na použitý USB port.

d. 3D tištěný stojánek na vapor-
izér z uhlíkově neutrálního PLA 
plastu, který během přepravy 
slouží k fixaci součástí vapor-
izéru TOKE v krabičce 

a po vynětí z krabičky pomáhá 
sestavený vaporizér držet 
ve svislé orientaci, aby byly 
všechny kulaté otvory vedoucí 
do atomizéru řádně nasyceny 
obsahem zásobníku kartuše. 
Tímto způsobem je zajištěno, 
že atomizér nepracuje 
naprázdno, a tak nedochází 
k jeho nežádoucímu zahřívání 
či přepalování.

2. Příprava vaporizéru 
TOKE k prvnímu použití

a. Začněte vynětím jednorázové 
kartuše z krabičky a odstraně- 
ním gumových krycích čepiček 
ze závitu a náústku. Ty si může-
te uschovat pro případ přepra-
vy kartuše nebo celého vapori-
zéru v kapse či zavazadle, kdy 
je čepičky vhodné použít, aby 
nedošlo ke vniknutí nečistot do 
náústku či k náhodnému úniku 
náplně otvorem 
v závitu kartuše.

b. Po odhalení závitu na kartuši 
jej našroubujte do závitu na 
baterii TOKE. 
 
POZOR: Pro úplné našroubová-
ní kartuše TOKE na baterii TOKE 
stačí šroubovat zhruba tři a půl 
otáčky a není nutné spoj jakkoli 
dotahovat. Přílišným utaho-
váním spoje je možné baterii 
nenávratně poškodit.

c. Takto smontovaný vaporizér 
TOKE je zpravidla ihned připra-
ven k použití, protože by baterie 
TOKE měla být z výroby nabitá. 
Kontrolu proveďte krátkou 
(např. 1 s trvající) inhalací (dále 
jen “potáhnutí”) z náústku na-
šroubované kartuše. 
Vaporizéry TOKE jsou aktivo-
vány samotným nádechem, 
takže si stačí prostě potáhnout 
z náústku a vaporizér se už 
postará o všechno ostatní. 
Pokud se kontrolka na druhém 
konci vaporizéru rozsvítí a po 
ukončení inhalace opět zhasne, 
je baterie dostatečně nabitá. 

Pokud kontrolka pouze třikrát 
zabliká, je třeba baterii nabít. 
Podrobněji v sekci Nabíjení.

d. Je-li tedy baterie dostateč-
ně nabitá, doporučujeme 
pokračovat ještě alespoň 
dvěma krátkými potáhnutími, 
aby atomizér důkladně nasákl 
náplní. Je-li výsledkem těchto 
krátkých potáhnutí vyproduko-
vaná pára a necítíte-li v ústech 
spálenou pachuť, znamená to, 
že je vaporizér připraven k běž- 
nému užívání. To je podrobněji 
popsáno v sekci Běžné užívání. 
Pokud krátká potáhnutí ne-
vyprodukovala žádnou páru, 
ale zároveň není cítit spálená 
pachuť, opakujte krátká potáh-
nutí, dokud se situace nezmění. 
Pokud ucítíte spálenou pachuť, 
je třeba vaporizér nechat 
ve svislé orientaci náústkem 
vzhůru a posečkat alespoň mi-
nutu před dalším pokusem 
o krátké potáhnutí.

e. Nepodaří-li se vaporizér 
úspěšně připravit na běžné 

užívání ani po dvaceti krátkých 
potáhnutích a nebo je-li spále-
ná pachuť cítit stále výrazněji, 
další pokusy už neprovádějte. 
Návod na řešení běžných potíží 
a problémů najdete v sekci 
Řešení problémů.

3. Běžné užívání
a. Doporučujeme vaporizér 

TOKE pokud možno neustále 
udržovat ve svislé orientaci s 
náústkem namířeným směrem 
vzhůru. Nejvhodnější je k tomu 
využít stojánek, který je sou-
částí balení.

b. Vaporizér TOKE při běžném 
užívání odpaří zhruba 1 až 3 
miligramy náplně za sekundu. 
Rychlost odparu závisí na celé 
řadě faktorů jako jsou např. 
rychlost inhalace, teplota kar-
tuše, teplota okolního vzduchu, 
množství zbývající náplně, stáří 
baterie či doba mezi dvěma 
po sobě jdoucími potáhnutími.

c. Maximální délka trvání jedné 
nepřetržité inhalace je omeze-
na na 10 sekund. Po této době 
vaporizér sám zahřívání odpojí 
a kontrolka na baterii zabliká. 
Po ukončení této desetisekun-
dové inhalace se vaporizér 
okamžitě přepne zpět do 
původního stavu a je opět při-
praven k použití. V rámci jedné 
nepřetržité inhalace je tedy 
teoreticky možné odpařit až 30 
miligramů náplně.

d. Dle výsledků našich testů 
tohoto výrobku doporučujeme 
pro příjemnou inhalaci bez de-
gradace chuti či nadměrného 
zahřívání atomizéru jednotlivá 
potáhnutí držet v rozmezí od 
2 do 4 sekund. Dále doporuču-
jeme mezi jednotlivými potáh-
nutími dělat přestávky v délce 
trvání alespoň 20 sekund. 
Při dodržení těchto doporučení 
lze očekávat, že v rámci jedno-
ho potáhnutí dojde k odparu 
nanejvýš 12 miligramů náplně. 
Jedna 500 miligramová kar-

tuše tak v závislosti na způsobu 
inhalace vystačí přinejmenším 
na 40 takových potáhnutí.

e. Návod k čištění. Pro zajištění 
správné činnosti udržujte va-
porizér TOKE čistý a suchý. 
Pro bezproblémové a hygienic-
ké používání vaporizéru TOKE 
doporučujeme na náústek 
kartuše nasadit gumovou 
čepičku, kdykoliv vaporizér 
není používán. Za naprosto 
nezbytné to považujeme v 
době přepravy vaporizéru 
nebo samotné kartuše v kapse 
nebo v zavazadle. Používáním 
ochranné čepičky účinně 
zabráníte znečištění náústku 
a budete si tak po celou dobu 
životnosti kartuše užívat ničím 
nerušené vapování. Pokud se 
vám náústek přesto nějakým 
způsobem zašpiní nebo ucpe, 
doporučujeme nečistoty opatr-
ně odstranit vatovou tyčinkou 
nebo párátkem.

4. Nabíjení
a. Pokud při potáhnutí z vapori-

zéru kontrolka na baterii krátce 
(3x) zabliká, nebo pokud se 
vůbec nerozsvítí, je potřeba 
nabít baterii. K tomu je potřeba 
z baterie odšroubovat kartuši 
a místo ní na baterii našroubo-
vat přiloženou nabíječku. Ná-
sledně je třeba zasunout USB 
konektor nabíječky do libovol-
ného dostupného USB portu, 
který je připojen k napájení. 
 
POZOR: Baterie vaporizéru 
TOKE musí být nabíjena pouze 
pomocí přiložené nabíječky.

b. Pokud jde o výběr vhodného 
USB portu, tak může jít o port 
síťového adaptéru k mobilní-
mu telefonu, port na stolním 
počítači či notebooku, port na 
televizi nebo na jakémkoliv 
jiném zařízení, které disponuje 
napájeným USB portem. Není 
třeba se o nabíječku či baterii 
bát. Nabíječka sama pohlídá, 



že se baterie bude nabíjet bez-
pečnou rychlostí. 
 
POZOR: Nabíjení prováděj-
te pouze v krytých vnitřních 
prostorech. Nenabíjejte venku 
nebo za deště. Nabíjení prová-
dějte pouze při teplotě okolí v 
rozmezí 0 až 40°C.

c. Během nabíjení bude kontrolka 
na baterii nepřetržitě svítit.

d. Jakmile bude baterie nabitá, 
kontrolka na baterii zabliká 
dvacetkrát a pak zůstane 
zhasnutá. Po vynětí z USB por-
tu nebo odšroubování baterie 
z nabíječky kontrolka zabliká 
ještě třikrát. V tomto případě 
zablikání signalizuje pouze 
návrat baterie do původního 
stavu – nejde o signalizaci 
vybité baterie.

e. Po odšroubování nabíječky lze 
na baterii opět našroubovat 
kartuši a pokračovat v užívání.

5. Řešení problémů.
a. Pokud náústek není špinavý 

nebo zanesený nečistotami (viz 
návod k čištění v sekci Běžné 
užívání), ale při potáhnutí se 
zdá být neprůchozí, došlo 
pravděpodobně k postupnému 
ucpání středové trubičky v 
náústku opakovanou konden-
zací odpařované náplně. 
V takovém případě je nejlepší 
vytvořit pomocí svalstva dutiny 
ústní (sací reflex) silný podtlak 
a pokusit se tímto způsobem 
problémové místo v náústku 
uvolnit.

b. Vaporizér TOKE je aktivován 
průchodem vzduchu přes 
těleso baterie směrem od kon-
trolky k závitu. Proto lze takto 
ucpanou kartuši odecpat ještě 
alternativním způsobem. Když 
máte kartuši našroubovanou 
na baterii, stačí když si baterii 
vložíte do úst koncem, kde je 
kontrolka, a zkusíte do baterie 
pomalu a vytrvale foukat/vtlá-

čet vzduch jako do nafukovací-
ho balónku. Kontrolka ve vašich 
ústech se rozsvítí a baterie 
začne zahřívat atomizér v kar-
tuši. Tento postup zopakujete 
tolikrát, aby se kartuše zahřála 
do té míry, že ucpané místo po-
volí a z náústku začne vycházet 
pára. Pak můžete vaporizér 
zase normálně používat.

c. Pokud se Vám ani přes výše 
uvedený návod nepodařilo 
problém vyřešit, obraťte se na 
nás, rádi Vám pomůžeme. Na-
šim cílem je poskytovat vysoce 
kvalitní výrobky a stejně kvalitní 
technickou podporu. 
V případě jakýchkoliv dotazů 
nás proto neváhejte kontak-
tovat (viz sekce Identifikace 
výrobce a kontaktní údaje).

6. Povinné informace pro 
uživatele:

a. Používání výrobku se nedopo-
ručuje mladým lidem 
a nekuřákům.

b. U výrobku nejsou známy žádné 
zdravotní kontraindikace. 
Máte-li pochybnosti, poraďte se 
před použitím výrobku se svým 
praktickým lékařem.

c. U tohoto výrobku nebyly iden-
tifikovány žádné specifické ri-
zikové skupiny. Užívání se však 
nedoporučuje osobám s alergií 
na kteroukoliv jeho složku.

d. Dosud nebyly evidovány žádné 
nepříznivé účinky užívání 
tohoto výrobku. Pokud by se 
u vás po užití výrobku objevily 
jakékoliv zdravotní obtíže nebo 
jiné nepříznivé účinky, okamžitě 
výrobek přestaňte užívat 
a kontaktujte svého lékaře.

e. Jakékoliv nepříznivé účinky 
spojené s užíváním výrobku 
nahlaste, prosím, na poštovní 
nebo emailové adrese naší 
společnosti uvedené v sekci 
Identifikace výrobce a kontakt-
ní údaje. 

f. Výrobek neobsahuje nikotin ani 
návykové látky a není toxický.

7. Řádné skladování 
výrobku:

a. Skladujte v suchu a temnu při 
teplotě od 15 do 25°C.

b. Chraňte před mrazem, slu-
nečním zářením a teplotami 
nad 40 °C.

c. Uchovávejte mimo dosah dětí.

8. Bezpečnostní 
upozornění:

a. Vaporizéry TOKE jsou určeny 
pro použití výhradně s náplně-
mi TOKE.

b. Tento výrobek není určen pro 
používání osobami se sníženou 
fyzickou, senzorickou či mentál-
ní dispozicí nebo osobami bez 
dostatečných zkušeností 
a znalostí, aniž by výrobek po-
užívali pod dohledem nebo dle 
poskytnutých pokynů.

c. Nevystavujte tento výrobek 
působení jakýchkoliv kapalin.

d. Tento výrobek obsahuje křehké 
součástky. Proto jej neupouš-
tějte, neházejte, nedemontujte 
ani jinak neotvírejte, nemačkej-
te ani jinak nedeformujte, 
nepropíchávejte, nerozřezávej-
te, neumisťujte do mikrovlnné 
trouby, nezapalujte, nebarvěte 
ani do něj nevkládejte cizí 
předměty. 
 
POZOR: Úniky obsahu, navlh-
nutí, přehřátí, popraskání 
či jiné deformace součástí toho-
to výrobku mohou způsobit 
vzplanutí, popálení nebo jiná 
poranění.

9. Bezpečnostní 
upozornění týkající se 
lithium-iontové baterie:

a. Nevhodné zacházení s insta-
lovaným akumulátorem může 
představovat riziko vzplanutí 
nebo popálení. Nerozebírejte 
jej a nevystavujte teplotě nad 
40 stupňů Celsia. Lithium-ion-

tový akumulátor není určen k 
výměně. Při pokusu o vyjmutí 
nebo výměnu hrozí nebezpečí 
požáru nebo výbuchu.

b. Nepoužívejte výrobek, pokud 
se nadměrně zahřívá, vydává 
zápach, deformuje se, mění 
barvu nebo když se chová 
neobvykle při použití, nabíjení 
nebo skladování.

c. Lithium-iontové baterie obsa-
hují prvky, které mohou před-
stavovat zdravotní rizika, pokud 
proniknou do vodárenských 
zdrojů. V některých zemích 
je nelegální je vyhazovat do 
běžného domovního odpadu. 
Odevzdejte, prosím, tento vý-
robek k likvidaci či recyklaci do 
sběrných míst k tomu určených.

d. Nikdy nevhazujte baterie do 
ohně, hrozí vzplanutí a exploze.

10. Prohlášení k výrobku:
a. Tento výrobek splňuje poža-

davky směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/65/EU 
ze dne 8. června 2011, o ome-
zení používání některých ne-
bezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních.

b. S odkazem na směrnici Evrop-
ského parlamentu 
a Rady 2012/19/EU ze dne 4. 
července 2012, o odpadních 
elektrických a elektronických 
zařízeních: Přeškrtnutý symbol 
popelnice s kolečky na výrobku 
či doprovodných materiálech 
znamená, že použité elektrické 
a elektronické zařízení nelze 
odkládat do směsného odpadu 
a mělo by být likvidováno 
odděleně. Pro odpovědnou ma-
nipulaci, opětovné použití 
a recyklaci odevzdávejte pro-
sím tento výrobek k likvidaci do 
sběrných míst k tomu určených, 
která jej bezplatně přijmou. 
Vaše účast při správné likvidaci 
tohoto výrobku je velmi důle-
žitá a pomůže ušetřit cenné 
zdroje a předejít jakýmkoliv 
negativním dopadům na lidské 

zdraví a životní prostředí, které 
mohou být nevhodnou likvidací 
způsobeny.  V souladu s míst-
ními, regionálními, národními 
či mezinárodními předpisy 
může být nesprávná likvidace 
pokutována.

c. Tento výrobek byl v souladu 
se směrnicí č. 2014/40/EU ze 
dne 3. dubna 2014, o sbližování 
právních a správních předpisů 
členských států týkajících se 
výroby, obchodní úpravy a pro-
deje tabákových a souvisejících 
výrobků, oznámen v databázi 
Evropské komise EU-CEG.

11. Upozornění pro kupující:
a. Vaping Starter Kit a Vaping 

Cartridge nelze po jejich vynětí 
z uzavřeného obalu z hygie-
nických důvodů vrátit zpět pro-
dávajícímu (ve smyslu § 1837 
písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění 
platných předpisů) a proto od 
kupní smlouvy nelze odstoupit.

b. Záruční dobu a práva kupují-
cího v případě, že je výrobek 
vadný, stejně jako postup 
a lhůty, ve kterých je třeba u 
výrobce uplatnit vadu výrobku, 
podrobně upravuje Reklamační 
řád, který je dostupný na webo-
vých stránkách www.toke.cz/
reklamacni-rad.

12. Identifikace výrobce 
a kontaktní údaje: 
 
Jetio s.r.o. 
IČO: 07029942 
Lehárova 23, 143 00 Praha 
Česká republika 
 
info@toke.cz 
www.toke.cz


