
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA  



 

 
 
 
 
 
 

1      ZAČÍNÁME S IQ 
 

Otevřete spodní kryt a komoru 

naplňte do plna nadrceným 

materiálem a před uzavřením 

stlačte. 



 
 

2     TLAČÍTKA  
 

5x         zmáčkněte ovládací tlačítko a IQ se 

nastartuje v režimu Smart Path.  
Jedním stisknutím přepnete 
nahřívací režim, a když tlačítko 
stisknete 5x, přístroj se vypne. 

 
 

3    VAPORIZAČNÍ REŽIMY     
SMART PATHS™  

Použijte tlačítka s šipkami nahoru / 

dolů pro změnu vaporizačního 

režimu v závislosti na právě 

aktuálním nastavení režimu. 



 

REŽIM SMART PATH™ 
 

Vaporizér IQ nabízí 4 inteligentní 

vaporizační režimy, které Vám umožní 

zažít zcela výjimečné vaporizační 

zážitky. Mezi vaporizačními režimy 

můžete jednoduše přepínat stisknutím 

tlačítek s šipkami nahoru / dolů. 
 

 
 
 
 
 

Režim SMART PATH 1 Režim SMART PATH 2 Režim SMART 



PATH 3 Režim SMART PATH 4 

Počáteční 

teplota 350°F 

Konečná teplota 

370°F 

Počáteční 

teplota 370°F 

Konečná teplota 

390°F 

Počáteční 

teplota 390°F 

Konečná teplota 

410°F 

Počáteční 

teplota 410°F 

Konečná teplota 

430°F 



 
 

Režim PRECISION 
 

 
Režim PRECISION nahřívá Váš materiál 
přesně 

na požadovanou teplotu. Stiskem 

ovládacího tlačítka přepnete 

vaporizační režim. 
 

 
Teplotu můžete zvýšit stisknutím 

tlačítka s šipkou vzhůru nebo snížit 

stisknutím tlačítka s šipkou dolů. 

Vaporizér IQ jednou zabliká a zavibruje, 



až přístroj dosáhne nastavené teploty. 



 

 
Podržte tlačítko TURBO 

Stiskněte a podržte ovládací tlačítko pro 

aktivaci funkce TURBO. Dokud tlačítko 

budete držet, teplota zůstane na maximu. 

 

POHOTOVOSTNÍ REŽIM 
STANDBY 

 
Uvolněním tlačítka se přístroj přepne do 

pohotovostního režimu a vaporizér se 

začne ochlazovat, aby ušetřil Váš materiál. 

Stiskem libovolného tlačítka se vaporizér 

vrátí do režimu, který jste nastavili 



naposled. Po 3 minutách v pohotovostním 

režimu se zařízení vypne, aby Vám baterie 

vydržela co nejdéle.  



 

 
 

Neviditelný režim 
 
 

Stiskněte zároveň ovládací tlačítko 

a tlačítko s šipkou dolů. Přístroj 

nyní funguje v režimu 

neviditelnosti. 

 
 
 

Pokud se chcete vrátit zpět do 
nastavení s plným jasem, stiskněte 
zároveň ovládací  



tlačítko a tlačítko s šipkou vzhůru. 



 
 
 
 

INFORMAČNÍ DISPLEJ 
S TEPLOTOU 

 

 
 

Když stisknete všechny tři tlačítka 

najednou, můžete přepínat mezi 

teplotním zobrazením ve stupních 

Fahrenheita a Celsia. 



 
 

 
NABÍJENÍ/VYMĚNITELNÁ 

BATERIE 
 

Pokud je baterie uvnitř přístroje, použijte k 
jejímu nabití přiložený 

mikro USB kabel. IQ můžete klidně používat i 

při nabíjení. Baterii můžete jednoduše vyjmout 

a nabít pomocí externí nabíječky. 



 

PERLA  UKLÁDACÍ KOMORA  
 

Izolační podložka ze zirkonia - ochrana - 

zvyšuje hustotu par. 

 
Vkládání materiálu do ukládací komory je 

jednoduché a pohodlné. Nabízí extra úložný 

prostor a možnost libovolného ochucení 

výparu. 



 
 
 
 

Appka pro vaporizér DAVINCI 
 
 

Vytvořte si svůj profil, zvolte své zařízení a 

objevte všechny funkce, které slouží k 

přizpůsobení appky na míru Vašim 

požadavkům. 

 
Stáhněte si ji z Google Play Store pro Android 

nebo Apple Store pro iOS. 



 

CO NAJDETE V BALENÍ 
 

1x DAVINCI IQ 

1x klíčenka 

1x kabel mikro USB 

1x dusátko 

1x čisticí kartáček 

9x čistící tampony 

1x 10mm adaptér na vodní filtr/prodloužený náústek 

1x ochranné 
pouzdro 

1x 3500mAh - Baterie 18650 

1x uživatelská příručka 



 
 

ZKRATKY 
 

 
KONTROLA BATERIE 

Zmáčkněte zároveň tlačítka 
nahoru/dolů (1 stisknutí) 

 
 

KONTROLA TEPLOTY 
v režimu SMART PATH

 

1x stiskněte ovládací tlačítko, žádná 
změna 
Stiskem tlačítek nahoru/dolů pošlete zpět Smart Path 

 
 
 

 
Podržte 
tlačítko 

 

 
 
RESET NA 
TOVÁRNÍ 
NASTAVENÍ 

Když je zařízení vypnuto, 

stiskněte všechna tři 

tlačítka a podržte jej po 

dobu 10 sekund. 



ČIŠTĚNÍ 
 
 
 
 

 
ODNÍMATELNÉ DÍLY: 

Všechny odnímatelné části lze demontovat pro 

dosažení optimálních výsledků čištění. Ponořte 

všechny kousky do izopropylalkoholu přes noc, 

důkladně opláchněte čistou vodou, osušte a 

smontujte. 
 

• Náustek: Demontujte těsnění kolem náustku ze zirkonia. 

• Ukládací komora:  Demontujte uzávěr a o-kroužek. 

• Perla:  Otočte proti směru hodinových ručiček a 

demontujte ji. Je třeba vyčistit závit kartáčkem nebo 

bavlněným hadříkem. 



Aby Váš vaporizér IQ stále správně fungoval a 

zachoval si nejčistší chuť, doporučujeme všechny 

díly, které přicházejí do styku s materiálem nebo 

párou pravidelně čistit. 

 
 
 
PEVNĚ PŘIPOJENÉ DÍLY: 

Pevně připojené součástky i samotný přístroj je 

zakázáno namáčet. 
 
• Komora: Použijte kartáček a vatovým tamponem namočený 

v izoprophylalkoholu na vyčištění vnitřku komory. 

*Tip: Proveďte spalovací cyklus na max. teplotu po dobu 2 

minut po čištění. 

• Vnější části přístroje:  Otřete pomocí dodávaných čistících 
tamponů. 



VAROVÁNÍ 
 

SOUČÁSTKY SE ZAHŘÍVAJÍ 

DEMONTUJTE BATERII, POKUD JI NEBUDETE 

DLOUHOU DOBU POUŽÍVAT. POUŽÍVEJTE JEN 

SCHVÁLEN VYMĚNITELNOU BATERII DAVINCIE 
• Mohlo by dojít k poškození baterie či požáru 
• Neotevírejte a nedotýkejte se vnitřních částí přístroje, když 

je zapnutý, nahřátý nebo právě používaný.  Před čištěním 
nechte přístroj vychladnout, a také před mícháním, 

otevřením nebo jakýmkoliv přímým stykem s vnitřními 
prvky. 

 
Záruka 

 
Omezená záruka na dobu 10 let 

 

Společnost Organicix, LLC poskytuje záruku na zakoupený 

přístroj DAVINCI IQ® (ne však jeho příslušenství) na vady 

materiálu a zpracování při běžném používání po dobu 

deseti (10) let od data 



 
zakoupení původním koncovým uživatelem, který se 

prokáže dokladem o koupi. Pokud se objeví fyzická 

závada a zákazník učiní reklamaci v průběhu záruční 

doby, společnost Organicix, LLC podle svého uvážení a v 

rozsahu určeném zákonem buď (1) 

opraví závadu na výrobku, nebo (2) vymění výrobek 

za nový nebo funkčně odpovídající výrobek. Zákazník je 

zodpovědný za uhrazení nákladů na dopravu. 

Tato omezená záruka se nevztahuje na běžné opotřebení 

materiálu, opotřebení a poškození čepů a náustku nebo 

poškození způsobené nedodržením pokynů správné 

údržby. Kontaktujte prosím oddělení péče o zákazníka 

DAVINCI, kde Vám rádi povíme více o výměně 

akumulátorových baterií nebo rozšířených záručních 

služeb. 

Úplně znění záručních podmínek najdete na webu: 

Www.davincivaporizer.com/warranty-information/ 



 
 

 
 
 

Customerservice@davincivaporizer.co
m 

 

1.800.336.7224 

www.davincivaporizer.co
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