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 1x Geekvape Sonder U Pod 
 1x Kartridż 0.7Ω (zainstalowany) 
 Instrukcja użytkowania 

 Wymiary: 95.8*26.6mm 
 Waga: 40g 

 Maksymalna moc wyjściowa: 20 W 

 Bateria: 1000mAh (wbudowana) 
 Praca w temperaturze: -10 - 45°C  
 Najdłuższy czas zaciągnięcia: 10s +/-0.5s 
 Oporność grzałki: 0.7Ω 

 Port ładowania: 5V/750mA 

 Typ ładowanie: USB typu C 

 Pojemność: 2ml 

            1) Wapowanie: 
   Urządzenie jest wyposażone w Auto-Draw system. Zaciągnij się przez 
  ustnik, a urządzenie automatycznie aktywuje się i rozpocznie  
  działanie. Poprawne zaciągnięcie się będzie zasygnalizowane  
  jednostajnym świeceniem diody. 
           2) Ładowanie:  
   Podłącz kabel ładowania do źródła zasilania (adapter sieciowy lub  
  komputer), a drugi koniec urządzenia zainstaluj w przeznaczonym do 
  tego porcie z  boku urządzenia. 
           3) Sygnalizowanie naładowanie baterii:  
  a) dioda jednostajna – bateria naładowana,  
  b) dioda mrugająca – bateria rozładowana. 
   

Zawartość opakowania 

Specyfikacja 

Instrukcja użytkowania (POD) 

http://www.djdp.eu/


 
 Instrukcja użytkowania (Kartridż)  

1) Uzupełnianie kartridża: 

a. Wyjmij kartridż z baterii. 
b. Uzupełnij kartridż płynem po odchyleniu gumki oznaczonej 

plusem. 
c. Ponownie włóż kartridż do baterii. Odpowiednie 

zamontowanie zostanie zasygnalizowane mrugnięciem diody. 

2) Pierwsze użycie: Uzupełnij kartridż płynem, przed zaciągnięciem 

odczekaj co najmniej pięć minut. 

 Uwaga  
● Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży 

lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia, astmatyków, 

osoby cierpiące na depresje oraz osoby u których występują 

choroby sercowe. 

● Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, ognia oraz wody. 

● 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. 

● W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego 
produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i 
natychmiastowy kontakt z lekarzem. 

● Recykling: Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów z 
gospodarstw domowych. Produkt musi zostać zutylizowany w 
punkcie, który posiada kosz na zużyte baterie. 

● W przypadku dłuższego okresu nie używania w celu utrzymania 
akumulatora w odpowiedniej kondycji zalecane jest regularne 
ładowanie 

● Demontaż produktu po awarii jest zabroniony 

● Istnieje możliwość pojawienia się wycieku w trakcie podróży 

lotniczej. Przed podróżą należytym jest odseparowanie kartridży 

od innych ważnych przedmiotów 

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z 

przeznaczeniem. 
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