GeekVape Aegis Boost
Instrukcja obsługi

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI
Dystrybutor:
DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247
www.djdp.eu

Zestaw zawiera:
1 x Geekvape Aegis Boost
1 x Wymienny ustnik
1 x Zamienna grzałka KA1 0.6ohm
1 x kabel USB
1 x instrukcja obsługi

Urządzenie:

Uzupełnianie płynem:

Instrukcja atomizera:
1.
Wyciągnij atomizer.
2.
Otwórz wlew płynu.
3.
Uzupełnij płynem poprzez wlew.
4.
Zamknij wlew płynu i umieść atomizer w urządzeniu.
Wymiana
1.
2.
3.
4.

grzałki
Wyciągnij atomizer z urządzenia.
Obróć i wyciągnij grzałkę u dołu atomizera.
Zamontuj nową grzałkę.
Umieść atomizer w urządzeniu.

Instrukcja moda:
1.
Włączenie: Proszę nacisnąć przycisk „FIRE” 5 razy w krótkim odstępie
czasu, aby uruchomić urządzenie.
2.
Wyłączenie: Proszę nacisnąć przycisk „FIRE” 5 razy w krótkim odstępie
czasu, aby wyłączyć urządzenie.
3.
Blokada ekranu: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski
funkcyjne „+” i „-”, aby ZABLOKOWAĆ lub ODBLOKOWAĆ ekran.
4.
Ładowanie: Podłącz kabel USB do źródła zasilania, aby naładować.
Komunikaty:
•
NO ATOMIZER: Nie wykryto atomizera. Proszę sprawdzić, czy atomizer
i grzałka są prawidłowo podłączone.
•
LOCKED: Urządzenie jest zablokowane. Naciśnij i przytrzymaj „+” i „-„.
•
OVERHEAT: Temperatura urządzenia jest za wysoka. Proszę zostawić
urządzenie do ostygnięcia.
•
ATOMIZER SHORT: Nastąpiło zwarcie atomizera. Proszę sprawdzić
atomizer pod kątem zawarcia np. uszkodzona grzałka.
•
BATTERY LOW: Napięcie baterii jest zbyt niskie. Proszę naładować
urządzenie.
UWAGA:
•
Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci
poniżej 18 roku życia.
•
Proszę przechowywać z dala od ognia.
•
Proszę unikać upuszczenia urządzenia.
Zabezpieczenia chroniące przed podrabianiem:
1. Metoda wizualna
i. Ostrożnie obejrzeć etykietę pod słabym światłem
ii. Logo powiększy się stopniowo do zakrzywionego kształtu pod
różnym kątem widzenia.
2. Sprawdzanie autentyczności witryny:
a. Proszę przejść do www.geekvape.com i przewinąć do dolnej części
strony głównej.
i. Proszę zdrapać zabezpieczenie i wprowadzić w pustym polu 12cyfrowy kod zabezpieczający.
ii. Proszę nacisnąć przycisk „GO”, następnie pojawi się nowe okno,
w którym wyświetli się potwierdzenie czy produkt jest
autentyczny.
Dystrybutor nie
przeznaczeniem.
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