Eleaf iJust AIO
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 Eleaf iJust AIO
1 x Zamienna grzałka GT M 0.6ohm
1 x kabel USB
1 x instrukcja obsługi
Cechy:
•
•
•
•

Wymiary: 22 x 102.5mm
Pojemność: 2ml
Bateria: Wbudowana 1500mAh
Prąd wyjściowy: 23W (3 tryby)

Wymiana grzałki:
1.
Odłącz atomizer od baterii iJust AIO
2.
Wyjmij grzałkę GT z opakowania i nasącz ją płynem zakrapiając watę
na bokach grzałki, aby była całkowicie nasycona przed pierwszym
użyciem. Umieść grzałkę w atomizerze.
Uzupełnienie płynem:
1.
Obróć pierścień u góry atomizera, aby odblokować otwór do
uzupełniania.
2.
Umieść końcówkę butelki z dozownikiem w otworze, a następnie
uzupełnij płynem.
3.
Ponownie obróć pierścień u góry atomizera, aby zablokować otwór do
uzupełniania.
Instrukcja moda:
1.
2.
3.
4.

5.

Włączenie: Naciśnij przycisk „Fire” 5 razy w krótkich odstępach czasu,
aby uruchomić urządzenie. Lampka kontrolna zamruga 5 razy po
włączeniu urządzenia.
Wyłączenie: Naciśnij przycisk „Fire” 5 razy w krótkich odstępach czasu,
aby wyłączyć urządzenie. Lampka kontrolna zamruga 5 razy po
wyłączeniu urządzenia.
Ustawianie mocy: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk
„Fire” 3 razy w krótkich odstępach czasu, aby zmieniać moc pomiędzy:
wysoką (zielony), średnią (niebieski) i niską (czerwony).
Stopień naładowania: Urządzenie umożliwia sprawdzenie poziomu
naładowania baterii. Kolor lampki kontrolnej podczas normalnego
użytkowania zmienia swój kolor w zależności od stopnia naładowania.
Zielony: 60-100%; Niebieski: 20-60%; Czerwony: 0-20%.
Ładowanie: Urządzenie można ładować przez port micro USB za
pomocą adaptera sieciowego lub komputera. Podczas ładowania, lampka
kontrolna zmieni kolor na czerwony i zgaśnie po naładowaniu do 100%.

Zabezpieczenia:
•
Zakres oporności: 0.3 – 3.0ohm
•
Zabezpieczenie czasowe: Jeżeli przycisk „Fire” jest wciśnięty dłużej
niż 10 sekund, lampka kontrolna zamruga 10 razy i urządzenie
automatycznie się wyłączy.
•
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: Jeżeli wystąpi zwarcie, lampka
kontrolna zamruga 5 razy, a urządzenie wyłączy się automatycznie.
Jeżeli zwarcie wystąpi podczas użytkowania, lampka kontrolna zamruga
3 razy.
•
Zabezpieczenie przed niskim napięciem: Gdy napięcie urządzenia
jest niższe niż 3.3V, lampka kontrolna zamruga 20 razy i urządzenie się
nie uruchomi. Naładuj urządzenie, aby włączyć je ponownie.
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 na twardą powierzchnię.
Dystrybutor nie
przeznaczeniem.
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