INSTRUKCJA OBSŁUGI
Digiflavor Siren MTL RTA V4
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Zawartość opakowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x Digiflavor Siren MTL RTA V4 (2ml)
4x Wata (nośnik e-liquidu)
1x Grzałka DIY MTL NI80 Clapton 1.2Ω, φ2.0
1x Grzałka DIY MTL NI80 Fused Clapton 1.4Ω, φ2.0
1x Grzałka DIY KA1 Braided 0.65Ω, φ2.5
1x Grzałka DIY MTL SS316 1.0Ω, φ2.5
1x Zapasowy ustnik
1x Akcesoria
1x Instrukcja obsługi

Specyfikacja
• Wymiary: 51 x 22 mm
• Pojemność: 2ml

Instrukcja użytkowania
1) Odkręć podstawę od pozostałych części atomizera.
2) Zainstaluj grzałki w podstawie (bazie) atomizera, zachowując przy
tym ostrożność.
3) Przez zainstalowane grzałki przełóż watę, dotnij na taką długość,
aby końcówki mogły zostać umieszczone w kanałach
doprowadzających liquid. Wata powinna zostać ułożona w taki
sposób, aby szczelnie zakryć otwór doprowadzający liquid.
Jednocześnie, tak aby go nie zatkać. Wata powinna zostać
ułożona „luźno”.
4) Zakrop zainstalowaną watę e-liquidem, aby wstępnie nasączyć
grzałkę.
5) Upewnij się, że grzałka została poprawnie zainstalowana tzn. nie
dotyka ona bazy innymi częściami niż końcówki oraz, że nie
dotyka ona bocznych ścianek atomizera.
6) Złóż części atomizera i uzupełnij zbiornik e-liquidem.

Uwaga
• Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i
dzieci poniżej 18 roku życia.
• Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem
dzieci i zwierząt.

• Jeżeli nie planujesz korzystać z atomizera przez dłuższy czas,
opróżnij zbiornik i wyczyść elementy atomizera pod bieżącą
wodą, a następnie osusz.
• Unikać upuszczenia atomizera.
• Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
• W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego
produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i
natychmiastowy kontakt z lekarzem.
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z
przeznaczeniem.

