
Návod k použití plničky dutinek CHAMP – elektrické 
 
 

1. Připojte síťový adaptér (Napájecí adaptér 100–240 V, AC 50–60 Hz, výstupní napětí DC 7,5 V) do 
sítě. 

2. Nastavte ovladač regulace (1) do pozice OPEN, čímž se uvolní pěchovací rameno (2). 
3. Nasuňte prázdnou cigaretovou dutinku na kovovou plnicí trubičku (3) až na doraz ke krytu plničky. 
4. Nastavte ovladač regulace (1) na požadovanou hustotu pěchování tabáku (1 – nízká až po 4 – 

vysoká) 
5. Naplňte násypku na tabák (4) a stiskněte spouštěcí tlačítko (5), čímž spustíte proces plnění 

cigarety. Cigareta bude postupně sklouzávat z plnící trubičky (3), dokud nebude zcela naplněna. 
 
 

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, dodržujte následující zásady: 
1. Používejte cigaretový tabák. Nepoužívejte tabák příliš vlhký, protože může zablokovat plnicí 

trubičku. 
2. Pokud se plnicí trubička (3) ucpe a plnička přestane pracovat tak, jak je popsáno v bodě 5 výše, 

postupujte podle následujících bodů: 
A. Stáhněte dutinku s plnicí trubičky a vypněte plničku vytažením síťového adaptéru ze zásuvky. 
B. Odmontujte plnicí trubičku (3) z těla plničky povolením dvou šroubků (6) přiloženým 
šroubovákem (8), vyčistěte vnitřní spirálu a vytáhněte zbytky zablokovaného tabáku z plničky. 
Nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty – hrozí riziko poškození plnicího mechanismu nebo 
vnitřní spirály. Pokud je tabák zablokovaný v plnicí trubičce (3), použijte k jeho odstranění 
pěchováno(7) 
C. Po odstranění zablokovaného tabáku osaďte zpět plnicí trubičku (3) a utáhněte opět oba 
šroubky(6). 
D. Připojte síťový adaptér a nasaďte zpět dutinku na plnicí trubičku (3) a nastartujte znovu plnicí 
proces stisknutím tlačítka (5). 

3. Jemně stlačte tabák v násypce (4) pěchovátkem (7), abyste napomohli hladkému průběhu plnění. 
Dbejte přitom na to, abyste pěchovátkem nezasáhli do plnicího mechanismu na dně násypky (4). 

4. Po naplnění 20 cigaret se doporučuje plničku na 3 minuty vypnout, aby byl zajištěn hladký průběh 
dalšího plnění. 

5. Plnička je určena pouze pro použití v domácnosti. Není určena pro komerční využití. 
6. Plášť plničky lze čistit otřením vlhkým hadříkem po vyklepání zbytkového tabáku. Nepoužívejte 

žádné čisticí prostředky či detergenty – hrozí riziko poškození přístroje. 
7. Plnička je určena k plnění standardních cigaretových dutinek s filtrem o průměru 8 mm. 
8. Nerozebírejte přístroj a případnou opravu vnitřního mechanismu svěřte autorizovanému servisu. 
9. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po ukončení plnění odpojte síťový adaptér od sítě. 
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