GeekVape Aegis Mini Kit
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 Aegis Mini Mod
1 x atomizer Cerberus (grzałka Super Mesh X2, 0.3 ohm zainstalowana
fabrycznie, szklana tubka 2 ml)
1 x wymienna grzałka Super Mesh X2, 0.3 ohm
1 x wymienna szklana tubka (2 ml)
1 x akcesoria
1 x kabel USB
1 x instrukcja obsługi
Instrukcja użycia:
1. Proszę wziąć atomizer.
2. Proszę odkręcić górny cap.
3. Proszę napełnić atomizer płynem.
4. Proszę przykręcić górny cap.
Instrukcja obsługi:
1. Włączanie urządzenia: Proszę nacisnąć przycisk „fire” 5 razy w krótkim
odstępie czasu aby uruchomić urządzenie.
2. Wyłączanie urządzenia: Proszę nacisnąć przycisk „fire” 5 razy w krótkim
odstępie czasu aby wyłączyć urządzenie.
3. Dostosowanie mocy: W trybie PWR proszę nacisnąć przycisk „+” lub „-” aby
dostosować wartość mocy, lub nacisnąć i przytrzymać ten przycisk aby skorzystać
z możliwości szybkiego ustawienia parametru.
4. Kontrola temperatury: W trybie pracy (Ti, Ni, SS lub TCR) proszę nacisnąć
przycisk „+” lub „-” aby dostosować wartość temperatury, lub nacisnąć i
przytrzymać ten przycisk aby skorzystać z możliwości szybkiego ustawienia
parametru.
Gdy temperatura osiągnie wartość minimalną lub maksymalną, ponowne
zmniejszenie lub zwiększenie tego parametru spowoduje zmianę jednostki z/na
stopnie Celsjusza/ Farenheita .
5. Wejście do menu ustawień: Proszę nacisnąć przycisk „fire” 3 razy w krótkim
odstępie czasu aby przejść do menu ustawień urządzenia.
6. Wyjście z menu ustawień: Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk „fire” przez
0.8 sekundy aby wyjść z menu ustawień (urządzenie automatycznie wyjdzie z menu
ustawień jeżeli przez 5 sekund nie zostanie zarejestrowana jakakolwiek aktywność
urządzenia).
7. Zmiana trybu pracy: Proszę nacisnąć przycisk „fire” 3 razy w krótkim odstępie
czasu aby przejść do menu ustawień.
PWR NI SS TI TCR VPC BY
Proszę użyć przycisku „+” lub „-” aby przełączyć się pomiędzy trybami. Tryby pracy
dostępne do wyboru to: PWR NI SS TI TCR VPC BY.
8. Resetowanie i zerowanie licznika zaciągnięć: Proszę nacisnąć przycisk „fire”
aby przejść do opcji licznika zaciągnięć.
Proszę użyć przycisku „+” aby wyzerować licznik zaciągnięć.
Proszę ponownie użyć przycisku „+” aby przywrócić dane.
9. Zmiana parametrów trybu TCR: Proszę nacisnąć przycisk „fire” 3 razy w
krótkim odstępie czasu aby przejść do menu ustawień. Gdy kursor znajdzie się w
ustawieniach trybu pracy proszę przytrzymać przycisk „+” lub „-” aż zostanie
podświetlona opcja trybu TCR.
Proszę użyć przycisku „fire” aby przełączyć na tryb TCR.
Proszę nacisnąć przycisk „+” lub „-” aby ustawić parametry trybu TCR, lub nacisnąć
i przytrzymać ten przycisk aby skorzystać z możliwości szybkiego ich ustawienia.
10. Zmiana parametrów trybu VPC: Proszę nacisnąć przycisk „fire” 3 razy w
krótkim odstępie czasu aby przejść do menu ustawień. Gdy kursor znajdzie się w
ustawieniach trybu pracy proszę przytrzymać przycisk „+” lub „-” aż zostanie
podświetlona opcja trybu VPC.
Proszę użyć przycisku „fire” aby przełączyć na tryb P1.
Proszę nacisnąć przycisk „+” lub „-” aby ustawić wartość mocy trybu P1, lub
nacisnąć i przytrzymać ten przycisk aby skorzystać z możliwości szybkiego
ustawienia tego parametru.
Proszę użyć przycisku „fire” aby przejść do opcji P2, P3, P4, P5;
Proszę nacisnąć przycisk „+” lub „-” aby ustawić wartość mocy trybów P2, P3, P4,
P5, lub nacisnąć i przytrzymać ten przycisk aby skorzystać z możliwości szybkiego
ustawienia tego parametru.

11. Blokada/ odblokowanie urządzenia: Proszę jednocześnie przytrzymać
przyciski „+” i „-” przez 2 sekundy aby zablokować lub odblokować ekran
urządzenia. Gdy ekran jest zablokowany urządzenie w dalszym ciągu można
wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku „fire” 5 razy w krótkim odstępie czasu.
Po ponownym uruchomieniu urządzenia, powróci ono do ustawień sprzed jego
wyłączenia.
Komunikaty i zabezpieczenia:
•
Zabezpieczenie przed zwarciem urządzenia
•
Zabezpieczenie przed wysoką rezystencją
•
Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem urządzenia
•
Komunikat o braku atomizera
•
Komunikat o automatycznym wyłączeniu się urządzenia po 10 sekundach
bezczynności.
•
Komunikat o blokadzie ekranu
•
Komunikat o niskim stanie baterii
•
Komunikat o konieczności dolania płynu (tryb TC)
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
Metoda wizualna
1. Ostrożnie obejrzeć etykietę pod słabym światłem
2. Logo powiększy się stopniowo do zakrzywionego kształtu pod różnym kątem
widzenia.
Sprawdzanie autentyczności witryny
1. Proszę przejść do www.geekvape.com i przewinąć do dolnej części strony
głównej.
2. Proszę zdrapać zabezpieczenie i wprowadzić w pustym polu 12-cyfrowy kod
zabezpieczający.
3. 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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