Vattenpipans delar

En liten manual
!
TIPS
Gör rent din pipa innan du använder den första
gången. Skölj vasen och stammen med
vanligt vatten för att få bort belägg och eventuellt
transportsmuts.

För mer information om vattenpipor,
rengöring och underhåll se:

www.vattenpipan.com

Kolfat

Här kan du även läsa lite om
vattenpipans vett- och etikettregler

Montering
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Fyll vasen till den markerade
linjen där vasen avsmalnar.
Vattnet skall vara kallt och
måste täcka en liten del av
stammen som sticker ned i
vasen.
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För in slangen i avsett hål.
Försäkra dig om att det
håller tätt mellan slang och
stammen (här ska det
sitta en gummipackning).

Placera stammen i vasen. Den
skall sitta hårt och tätt.
Försäkra dig om att packningen
ligger mellan stammen och
vasen.
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Placera kolfatet högst upp
på vattenpipans stam

Tobak
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Lägg handen på keramikhuvudet,
sug sedan in luft genom slangen.
Om det uppstår bubblor i vattnet
samtidigt som det bildas tryck mot
din hand har du en tät pipa, om
inte så har du en läcka någonstans.

6 !

TIPS

Ett tips är att använda
fuktigt toapapper som
extra packning. Vissa
pipor är utrustade med
ventil, som ibland kan
leda till läckage. Täck då
över ventilen med fuktigt
toapapper. Du får då en
mycket mer koncentrerad pipa och starkare
smak

Kolet
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Täck tobaken med folie
och gör ca 30 småhål i
foliet med en tandpetare
eller motsvarande.

Placera keramikhuvudet på toppen
av vattenpipan. Försäkra dig om
att gummipackningen ligger mellan
stammen och keramikhuvudet.
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Håll kolet med tången, helst över diskhon för att
förhindra brännmärken på golv och dylikt. Tänd med
elddon, när kolet har "sprakat" färdigt, blås på det tills
kolet glöder och lägg det sedan på foliet. Placera
kolet i utkanten av keramikhuvudet. Tryck sedan på
det några gånger.
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Smula ned tobaken i keramikhuvudet.
Fyll lite mer än till kanten. Var noga
med att inte packa den utan låt den
ligga luftigt. Tänk på att plocka bort
eventuella kvistar ur tobaken.
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Inhalera med hjälp av slangen.
Efter några "puffar" kommer det att
byggas upp rök och din vattenpipa är
redo att avnjutas.

