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Włączanie /wyłączanie:
Proszę nacisnąć przycisk 5 razy w krótkim odstępie czasu w ciągu 2 sekund, a
lampka wskaźnika mignie 5 razy, co sygnalizuje że urządzenie jest włączone. W
ten sam sposób można go wyłączyć. Kolor lampki wskaźnika zmienia się zgodnie
z pozostałą mocą baterii w następujący sposób:
Poziom baterii
Kolor diody LED

100%-60%
Zielony

59%-30%
Pomarańczowy

29%-10%
Niebieski

9%-0%
Czerwony

Gdy urządzenie jest włączone proszę przytrzymać przycisk i zaciągnąć się.
Ładowanie:
Urządzenie może być ładowane bezpośrednio poprzez port USB za pomocą adaptera
ściennego lub komputera. Lampka wskaźnika świeci na czerwono podczas
ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.
Właściwości i zabezpieczenia:
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem: gdy czas zaciągania się
przekracza 15 sekund, lampka wskaźnika miga 10 razy, a napięcie odcina się
automatycznie.
Zabezpieczenie przed zwarciem: jeśli zwarcie wystąpi przed zaciąganiem się,
dioda LED zaświeci się 5 razy, a napięcie odcina się automatycznie po rozpoczęciu
zaciągania się. Jeśli zwarcie wystąpi podczas zaciągania się, dioda LED zaświeci się
3 razy.
Zabezpieczenie przed niskim napięciem: gdy napięcie baterii spadnie poniżej
3.3 V, dioda LED zacznie migać 40 razy i nie poda napięcia na grzałkę. Naładuj
urządzenie, aby je ponownie aktywować.
Przeciwwskazania:
1. Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż może
dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokich temperatur lub
wilgoci, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
3. Nie należy używać tego urządzenia do celów innych niż vapowanie. Proszę nie
połykać płynu.
Możliwe skutki uboczne:
1. Ten produkt może być szkodliwy dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest
uzależniająca.
2. Dla osób mających niepożądane reakcje po użyciu tego produktu, zaleca się
użyć płynu z niższą zawartością lub bez nikotyny.
Dystrybutor nie
przeznaczeniem.
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