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Upozornění 

Pozor, produkt není určen osobám mladším 18 let! 

Při špatné manipulaci s produktem může dojít ke zranění a je nutné dbát zvýšené opatrnosti! 

Produkt obsahuje malé a křehké součástky, proto udržujte produkt mimo dosah dětí. 

Vyhněte se použití horké vody při čištění i při používání! 

1 Obsah balení CHAOS 

• Chaos srdce 

• Hliníkový hadicový konektor (1 ks) 

• Chaos pryskyřicové tělo (1 ks) 

• Chaos náustek (1 ks) 

• Zásuvná skleněná váza (1 ks) 

• Chaos talíř (1 ks) 

• Wandy Hookah Nerezové kleště (1 ks) 

• Wandy Hookah silikonová hadice – černá (1 ks) 

• Nerezový downstem s difuzorem (1 sada) 

• Nerezová pružina (1 ks) 

• Chaos Pro cestovní taška 

 

 
 
 
 



 

1.1 Návod na sestavení dýmky Chaos  
• Vyjměte veškerý obsah balení a překontrolujte, zda je dýmka kompletní.  
• Vezměte jednotlivé části dýmky a důkladně propláchněte vodou (nechte vyschnout) 
1.1.1 Složení dýmky s výfukem mezi talíři  

Vezměte pryskyřičné tělo CHAOS a nasuňte nerezový talíř na hliníkový vymezovací kroužek a 
následně zajistěte pomocí adaptéru korunky se silikonovým těsněním. 

Poté našroubujte tělo na horní stranu srdce. 

 

Následně vezměte nerezový downstem a nasuňte na spodní část diffusor (pozor! Musí obsahovat 
silikonové těsnění). Poté našroubujte na spodní stranu srdce. 

 

 



Vezměte skleněnou vázu a napusťte vodu tak, aby po nasunutí dýmky do vázy byl downstem 
ponořen cca 2 cm pod vodou a následně vyzkoušejte tah dýmky, zda vám vyhovuje. 

 

Poté nastrčte hadici na konektor a na druhý konec nastrčte do hadice nerezový náustek Chaos a 
znovu zkuste tah dýmky. 

 

V poslední řadě nabijte korunku tabákem, či náhražkou podle vašeho výběru a začněte nahřívat 3 
uhlíky. 

Korunku nasuňte na adaptér s těsněním a na korunku položte HMS. Poté na HMS rovnoměrně 
rozmístěte uhlíky. 

 

1.2 Čištění dýmky  
Po dokouření nejprve nechte dýmku vychladnout abyste se vyhnuli poškození některých součástí a 
zároveň popálení při manipulaci s korunkou. 

 

Poté z dýmky opatrně sundejte korunku a dejte stranou.  

Dýmku rozložte (nevyndávejte ze srdce těsnící kuličky!) a jednotlivé části propláchněte studenou 
vodou tak, aby na dýmce nezůstala žádná zbytková melasa z tabáku. 



Můžete použít speciální čistící prostředky jako plastové kartáče. 

Pozor neužívejte na čištění žádné chemikálie! 

Poté dýmku nechte vyschnout a připravte na další použití. 

1.3 Nabití korunky Blackstone Bowl 
Korunku je nutné umístit na stabilní a pevný povrch.  

Dejte pozor, aby se na korunku nedostala voda, ani jiné nežádoucí předměty! 

1.3.1 Postup přípravy  
Vezměte tabák a vložte do korunky tak, aby byl cca 1 mm pod okrajem.  

(pokud budete tabák mixovat, dejte množství tabáku odpovídající hloubce korunky dohromady.) 

Poté tabák vysypte na plochu, kde jej připravujete a opatrně nožem rozkrájejte větší kusy. 

Tabák následně vezměte do ruky a jemně drolte do korunky abyste jej nenatlačili (tím zhoršíte tah a 
tabák se spálí) 

a následně pomocí pokeru začněte tabák jemně rovnoměrně urovnávat, aby tabák nepřesahoval 
přes okraj korunky a aby dobře tabákem mohl proudit vzduch. 

V poslední řadě si připravte 3-4 kokosové uhlíky a ty nahřejte na ohřívači (uhlíky musí být zcela 
nažhavené, jinak se tabák nebude správně prohřívat!). 

Korunku nasaďte na dýmku a rovnoměrně rozložte uhlíky do HMS.  

Vyčkejte asi 3- 5 minut než se tabák v korunce rozehřeje (vyzkoušíte jemným vyfouknutím-z korunky 
vyjde malý sloupec dýmu) a po nahřátí začněte kouřit. 

Aby se tabák nespálil, sejměte 1-2 uhlíky a odložte na talíř dýmky, nebo do košíku na hulí. 

Dýmka by vám měla vydržet cca 30-40 minut bez změny v chuti. 

Pozn.: Síla kouření se odvíjí od počtu uhlíků. Čím více uhlí, tím větší síla. 

 

 


