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INFORMACIJA ZA UPORABNIKA
Hvala, da ste kupili ALFA! Ta elektronska cigareta (e-cigareta) za enkratno uporabo je namenjena za uparjanje in
inhaliranje E-tekočine in je zasnovana za 600 vdihov (pri trajanju enega vdiha 1-1,5 sekunde).

Uporaba
Pred uporabo odstranite vse silikonske pokrovčke na ustniku in na dovodu zraka na spodnjem koncu. E-cigareta
ALFA se aktivira s potegom (vdihom) skozi ustnik, pri čemer pazite, da ne pokrijete odprtine za dovod zraka in ne
vpihavajte v ustnik, ker se pri tem lahko poškoduje avtomatika vleka. E-cigaret ALFA ne smete uporabljati pri
temperaturah pod -10°C ali nad 60°C.

Čiščenje: Naprave ne smete čistiti pod tekočo vodo! Za zunanje čiščenje uporabite samo vlažno krpo, ki ne pušča
vlaken. Hramba: Napravo hranite izven dosega otrok na suhem mestu, naprava ne sme biti direktno izpostavljena
sončnim žarkom. V nobenem primeru ne smete odpreti naprave.

Sestavine (e-tekočina)
Nikotinske ALFA: Rastlinski glicerin, propilenglikol, aromatične snovi, nikotin-benzoat 2%
ALFA ZERO: Rastlinski glicerin, propilenglikol, aromatične snovi

Kontraindikacije
Cigaret ALFA ne smejo uporabljati osebe: mladostniki in otroci, noseče in doječe ženske, osebe s srčno-žilnimi
obolenji in skadkorno boleznijo, ali ki se zdravijo z antidepresivi ali zdravili za astmo, osebe z dihalnimi obolenji ali
alergijami proti sestavinam izdelka: E-tekočina v tem izdelku vsebuje glicerin. Pri sladkornih bolnikih lahko glicerin
vodi v hiperglikemijo ali glukozurijo.

Opozorila
Ta izdelek lahko vsebuje nikotin (to NE velja za različico ALFA ZERO brez vsebnosti nikotina): to je snov, ki vas
zelo zasvoji. Izogibajte se stiku kože/oči z e-tekočino. Ne priporoča se nekadilcem. Prepovedana je prodaja
izdelka otrokom in mladostnikom, mlajšim od 18 let. Izdelek hranite zunaj dosega otrok in mladostnikov!

Recikliranje
Pomen simbola “prečrtan zabojnik za odpadke”: Simbol opozarja na to, da je treba vsako napravo na koncu
njegove dobe uporabnosti ločiti od nesortiranih komunalnih odpadkov. Alfa je izdelana v aluminijastem ohišju ki
je mogoče v celoti reciklirati. Naprava ima vgrajeno baterijo, ki se prav tako lahko reciklira, zato priporočamo da
odsluženo napravo odvržete v zbiralnike za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij.
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