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Zawartość opakowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x Aegis Max Mod
1x Kabel Micro USB
1x Narzędzie do kręcenia grzałek
1x Adapter baterii 18650
1x GeekVape Zeus Sub Ohm
1x Zestaw części zamiennych
1x Zapasowa tubka
1x Grzałka Z2 0.2 ohm (zainstalowana)
1x Grzałka Z1 0.4ohm
1 x klucz ułatwiający otwarcie zakrętki akumulatora

Specyfikacja
• Moc wyjściowa: 5-100W
• Napięcie wejściowe: 3.2V-4.2V
• Napięcie wyjściowe: 0.1-8V
• Minimalne napięcie: 3.3V ± 0.1V
• Zakres oporności: 0.05Ω-3.0Ω
• Najdłuższy możliwy czas wapowania: 10s
• Wspierane materiały grzewcze: Standardowe grzałki oraz trzy
rodzaje typów grzałek z kontrolą temperatury Nickiel 200(NI)/
Titanium (TI) oraz Stainless steel (SS).
• Zakres kontroli temperatury: 100°C-315°C/200℉-600℉
• Typ baterii: 21700/18650 (pojedyncza bateria)
• Napięcie ładowarki: USB Micro 5V 1.5A
• Aktualizacja oprogramowania: Może zostać zaktualizowane
poprzez USB
• Wymiary: 93*46.3*34mm
• Wyświetlacz: 0.96 cala przekątnej (biały lub czarny obraz)
• Materiały: Plastik + silikon + stal nierdzewna

Instrukcja użytkowania (MOD)
1) Uruchamianie: Naciśnij przycisk główny 5 razy w przeciągu
dwóch sekund, aby uruchomić urządzenie.
2) Wyłączanie: Naciśnij przycisk główny 5 razy w przeciągu dwóch
sekund aby wyłączyć urządzenie.

3) Dobór mocy: W trybie mocy naciśnij przycisk „+” lub „-” by
zmienić wartość. W celu szybszej zmiany dłużej przytrzymaj
przycisk.
4) Tryb kontroli temperatury: W trybach TI, NI, SS oraz TCR naciśnij
przycisk „+” lub „-” by zmienić wartość. W celu szybszej zmiany
dłużej przytrzymaj przycisk. Zmiana jednostki (Celsjusz bądź
Farenheit) w której jest podawana temperatura następuje po
osiągnięciu górnej bądź dolnej granicy.
5) Wejście w tryb ustawień: Naciśnij przycisk „FIRE” trzykrotnie w
krótkim odstępie czasu, żeby wejść w tryb ustawień.
6) Wyjście z trybu ustawień: Długie naciśnięcie przycisku „FIRE”
spowoduje wyjście z trybu ustawień. Urządzenie dokona tego
również samorzutnie po pięciu sekundach braku aktywności (nie
wciśnięciu żadnego z przycisków).
7) Zmiana trybu działania:
a. Naciśnij przycisk „FIRE” trzykrotnie w krótkim odstępie czasu
by wejść w tryb ustawień.
b. Wybierz tryb pracy, naciśnij przycisk „+” lub „-” by zmienić
tryb.
c. Na tryby pracy składają się: POWER, NI, SS, TI, TCR, VPC oraz
BYPASS.
8) Czyszczenie i odzyskiwania licznika zaciągnięć:
a. Naciśnij przycisk „FIRE” trzykrotnie w krótkim odstępie czasu
by wejść w tryb ustawień..
b. Naciśnij przycisk „FIRE”, żeby zmienić położenie kursora i
wybierz opcję „PUFF”.
c. Naciśnij przycisk „+”, żeby wyczyścić aktualną wartość.
d. Naciśnij przycisk „+” ponownie, żeby odzyskać poprzednią
wartość.
9) Zmiana parametrów TCR:
a. Naciśnij przycisk „FIRE” trzykrotnie w krótkim odstępie czasu
by wejść w tryb ustawień.
b. Wybierz tryb pracy, naciskaj przycisk „+” lub „-” by zmieniać
tryb do momentu wybrania trybu „TCR”.
c. Naciśnij przycisk „FIRE”, żeby zmienić położenie kursora i
wybierz opcję „TCR”.
d. Naciśnij przycisk „+” lub „-” by zmienić parametry TCR. W
celu szybszej zmiany dłużej przytrzymaj przycisk.
10) Zmiana parametrów VPC:
a. Naciśnij przycisk „FIRE” trzykrotnie w krótkim odstępie czasu
by wejść w tryb ustawień.
b. Wybierz tryb pracy, naciskaj przycisk „+” lub „-” by zmieniać
tryb do momentu wybrania trybu „VPC”.
c. Naciśnij przycisk „FIRE”, żeby zmienić położenie kursora i
wybierz opcję „P1”.
d. Naciśnij przycisk „+” lub „-” by zmienić wartość mocy dla P1.
W celu szybszej zmiany dłużej przytrzymaj przycisk.
e. Naciśnij przycisk „FIRE”, żeby zmienić położenie kursora i
wybierz opcję „P2”.
f. Naciśnij przycisk „+” lub „-” by zmienić wartość mocy dla P2.
W celu szybszej zmiany dłużej przytrzymaj przycisk.
g. Powtórz działanie w przypadku P3, P4 oraz P5.
11) Odblokowanie i zablokowanie: Naciśnij i przytrzymaj na dwie
sekundy przyciski „+” i „-” by zablokować bądź odblokować
urządzenie. Urządzenie wróci do poprzedniego stanu po
zresetowaniu.

12) Komunikaty:
a. „PROTECTION ATOMIZER SHORT”: Nastąpiło zwarcie
atomizera. Proszę sprawdzić atomizer pod kątem zwarcia.
b. „NO COILD DETECTED”: Nie wykryto atomizera. Proszę
sprawdzić, czy atomizer i grzałka są prawidłowo podłączone.
c. „BATTERY LOW PROTECTION”: Napięcie baterii jest zbyt
niskie, proszę naładować ogniwo.
d. „DEVICE OVERHEAT PROTECTION”: Temperatura
urządzenia wynosi powyżej 75 °C. Proszę zostawić urządzenie
do ostygnięcia.
e. „10s CUT-OFF PROTECTION”: Zasilanie zostanie odcięte
automatycznie po 10 sekundach
f. Lock screen prompt - Proszę jednocześnie przytrzymać
przyciski „+” i „-” aby odblokować.
g. „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) Trzydziestosekundowa ochrona przycisku: Po naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku przez 30 sekund urządzenie wyłączy się.
17) Regulacja jasności wyświetlacza: Naciśnij jednocześnie przyciski
„-” + „FIRE”, aby zmniejszyć jasność ekranu.
Naciśnij jednocześnie przyciski „+” + „FIRE”, aby zwiększyć
jasność,
18) Montaż akumulatora:
a. Odkręć zakrętkę akumulatora w stronę przeciwną do ruchu
wskazówek zegara (wskazanym jest użycie narzędzia
dodawanego do zestawu).
b. Zachowując należytą ostrożność włóż akumulator pinem
dodatnim w stronę urządzenia (w przypadku użycia ogniwa
18650 adapter powinien znajdować się na dodatnim pinie
akumulatora).
c. Ponownie zamontuj zakrętkę akumulatora kręcąc w stronę
zgodną, ze wskazówkami zegara.

Instrukcja użytkowania (ATOMIZER)
1) Montaż grzałki:

a. Odkręć dolną część atomizera od części ze szklaną tubką i
ustnikiem.
b. Włóż grzałkę w przeznaczony do tego otwór w górnej części
atomizera.
c. Dokręć dolną część atomizera do pozostałych elementów.
2) Uzupełnienie e-liquidu:
a. Odkręć górną pokrywę (element, w którym zamontowany
jest ustnik) ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, następnie ją zdejmij.
b. Poprzez jeden z dwóch bocznych otworów uzupełnij e-liquid.
c. Ponownie zamontuj górną pokrywę i zakręć ją ruchem
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

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.
● Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru,
ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
● Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
● Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
● Nie korzystaj z akumulatorów, które nie mają wysokiego prądu
(30A) rozładowania lub są uszkodzone.
● 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.

