GeekVape Aegis Solo 100W 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 Solo 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 atomizera:
1. Proszę wziąć atomizer
2. Proszę odkręcić górny cap
3. Proszę napełnić atomizer płynem
4. Proszę przykręcić górny cap.
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. Regulacja mocy: W trybie pracy „POWER” naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby
wyregulować moc, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do trybu szybkiej
regulacji.
4. Tryb kontroli temperatury: W trybie TL, NI, SS i TCR naciśnij przycisk „+” lub
„-”, aby ustawić temperaturę, naciśnij długo i przytrzymaj przycisk, aby przejść do
trybu szybkiej regulacji.
5. Wejście do trybu ustawień: Naciśnij trzy razy przycisk „FIRE”, aby przejść do
trybu ustawień.
6. Wyjście z trybu ustawień: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „FIRE”, aby wyjść z
trybu ustawień (urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień po 5 sekundach
braku aktywności w trybie ustawień).
7. Zmiana trybu pracy:
- Naciśnij 3 razy przycisk „FIRE”, aby przejść do trybu ustawień
- Podświetl kursorem tryb pracy, a następnie naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby
przełączać tryby pracy
- Opcjonalne tryby pracy obejmują: POWER, NI, SS, TI, TCR, VPC, BYPASS
8. Zerowanie i odzyskiwanie licznika zaciągnięć:
- Naciśnij 3 razy przycisk „FIRE”, aby przejść do trybu ustawień
- Naciśnij przycisk „FIRE”, aby przełączyć kursor i wybrać PUFF
- Naciśnij przycisk „+”, aby skasować bieżącą wartość
- Naciśnij ponownie przycisk „+”, aby przywrócić bieżącą wartość
9. Zmiana parametrów trybu TCR:
- Naciśnij przycisk „FIRE” 3 razy z rzędu, aby przejść do trybu ustawień
- Podświetl kursorem tryb pracy, naciskaj przycisk „+” lub „-”, aż zostanie wybrany
tryb TCR
- Naciśnij przycisk „FIRE”, aby przełączyć kursor i pozostać przy TCR
- Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić parametr TCR, naciśnij długo i
przytrzymaj przycisk, aby przejść do trybu szybkiej regulacji
10. Zmiana parametrów trybu VPC:
- Naciśnij przycisk „FIRE” 3 razy z rzędu, aby przejść do trybu ustawień
- Podświetl kursorem tryb pracy, naciskaj przycisk „+” lub „-”, aż zostanie wybrany
tryb VPC
- Naciśnij przycisk „FIRE”, aby przełączyć kursor na P1
- Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić wartość mocy P1, naciśnij długo przycisk,
aby przejść do trybu szybkiej regulacji
- Kontynuuj naciskanie przycisku „FIRE”, aby przełączyć kursor na P2
- Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić wartość mocy P2, naciśnij długo przycisk,
aby przejść do trybu szybkiej regulacji
- Ta sama operacja dotyczy dostosowania wartości mocy P3, P4, P5
11. Zablokuj i odblokuj urządzenie:
Naciśnij i przytrzymaj przyciski „+” i „-” przez 2 sekundy aby zablokować lub
odblokować ekran urządzenia.

12. Komunikaty:
- PROTECTION ATOMIZER SHORT - Nastąpiło zwarcie atomizera. Proszę sprawdzić
swoje atomizery pod kątem zwarcia.
- NO COILD DETECTED - Nie wykryto atomizera. Proszę sprawdzić, czy atomizer i
grzałka są prawidłowo podłączone.
- BATTERY LOW PROTECTION - Napięcie baterii jest zbyt niskie, proszę naładować
ogniwo.
- DEVICE OVERHEAT PROTECTION - Temperatura urządzenia wynosi powyżej 75 °C.
Proszę zostawić urządzenie do ostygnięcia.
- 10s CUT-OFF PROTECTION - Wyjście wyłączy się automatycznie po 10 sekundach.
- Lock screen prompt - Proszę jednocześnie przytrzymać przyciski „+” i „-” aby
odblokować.
- BATTERY WEAK PLZ LOWER VOLTAGE - Bateria jest zbyt słaba. Proszę sprawdzić
czy ogniwo jest dobrze podłączone/ proszę zastąpić ogniwo bardziej naładowaną
baterią/ proszę obniżyć ustawienia mocy lub naładować baterię.
13. Aktualizacja:
Uruchom oprogramowanie do aktualizacji, kliknij przycisk „OPEN” i wybierz plik do
aktualizacji. Podłącz urządzenie do komputera, a następnie w trybie wyłączonym
urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk UP, poczekaj, aż pojawi się przycisk
„START” oprogramowania PC, kliknij przycisk „START”, aby zaktualizować.
14. Tryb STEALTH:
W stanie włączenia urządzenia naciśnij i przytrzymaj przyciski „FIRE” + „+” + „-”
przez 1 sekundę, aby przejść do trybu „STEALTH”. W tym trybie ekran nie będzie
wyświetlany (z wyjątkiem niezbędnych ostrzeżeń), a także przyciski „+” i „-” będą
nieaktywne. Aby wyjść z trybu „STEALTH” ponownie przytrzymaj przyciski „FIRE”
+ „+” + „-” przez 1 sekundę.
15. Przywracanie ustawień fabrycznych:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” i „-” w stanie wyłączonym, aktualny numer wersji
oprogramowania zostanie wyświetlony po 3 sekundach. Po wyświetleniu numeru
wersji naciśnij jednocześnie przyciski „+” + „-” + „FIRE”. Na ekranie pojawi się
komunikat „Configuration Reset”.
16. Ochrona przycisku przez 30 sekund:
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez 30 sekund urządzenie wyłączy się.
17. Regulacja jasności ekranu:
Naciśnij jednocześnie przyciski „-” + „FIRE”, aby zmniejszyć jasność ekranu.
Naciśnij jednocześnie przyciski „+” + „FIRE”, aby zwiększyć jasność.
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
- Ostrożnie obejrzeć etykietę pod słabym światłem
- Logo powiększy się stopniowo do zakrzywionego kształtu pod różnym kątem
widzenia.
2. Sprawdzanie autentyczności witryny:
- Proszę przejść do www.geekvape.com i przewinąć do dolnej części strony głównej.
- Proszę zdrapać zabezpieczenie i wprowadzić w pustym polu 12-cyfrowy kod
zabezpieczający.
- 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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