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Napełnianie e-liquidem:  

Odkręć zatyczkę atomizera i wstrzyknij e-liquid bezpośrednio do wyprofilowanego 

otworu zbiornika.  

Uwaga: Proszę odkręcić górną nasadkę atomizera a następnie wstrzyknąć płyn do 

otworów bocznych (proszę nie wlewać płynu do centralnie umieszczonego otworu 

odpowietrzającego). (Uwaga: Nie należy wlewać za dużo płynu, aby uniknąć 

przelania.) 

Wymiana grzałki atomizera: 

Proszę odkręcić górną nakrętkę atomizera. Grzałka znajduje się na nakrętce. 

Proszę ją odkręcić, wymienić i wyczyścić. 

Uwaga: 

1. Proszę nie myć grzałki wodą. Wystarczy przetrzeć wacikiem nasączonym 

alkoholem lub czystą, suchą ściereczką. 

2. Należy nanieść co najmniej 5 kropli płynu na grzałkę atomizera a następnie 

zaciągnąć się kilka razy bez uruchamiania urządzenia, a następnie pozostawić je 

na kilka minut (z całkowicie otwartym przepływem powietrza) przed jego 

pierwszym użyciem, w celu uniknięcia palenia na sucho. 

Regulacja przepływu powietrza: 

Proszę obrócić pierścień regulujący przepływ powietrza zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara lub przeciwnie do niego, aby wyregulować stopień dopływu 

powietrza. 

Jak używać: 

1. Włączanie i wyłączanie: 

Ustaw przełącznik H/L/OFF w pozycji H lub L aby włączyć urządzenie; ustaw 

przełącznik w pozycji Off żeby wyłączyć urządzenie.  

Uwaga: Wyłącz urządzenie, gdy z niego nie korzystasz. 

Zmienne napięcia pracy: 

Urządzenie oferuje dwa tryby napięcia, standardowe i zwiększone. Regulują one 

wartość napięcia przekazywaną na grzałkę. 

Vapowanie: 

Kiedy urządzenie jest włączone proszę przytrzymać przycisk „fire” i zaciągnąć się 

przez ustnik. Proszę zwolnić przycisk „fire” i zrobić wydech. 

Wyłączanie lub zmiana koloru wskaźnika świetlnego: 

Gdy urządzenie jest wyłączone naciśnij i przytrzymać przycisk zapalania aż 

zaświeci się wskaźnik świetny następnie naciśnij przycisk, aby zmienić kolor 

wskaźnika świetlnego na czerwony, zielony, żółty, fioletowy, błękitny, indygo i 

biały lub całkowicie go wyłączyć. 

Ładowanie 

Po prostu naładuj eGo Aio podłączając go do komputera lub adaptera ściennego 

za pomocą kabla USB. Po naładowaniu do pełna zgaśnie lampka lądowania. 

 

Poziom naładowania baterii 

W momencie zaciągania, dioda świecąca ciągle lub powolnie mrugająca, 

sygnalizuje wysoki stan naładowania baterii. Zwiększona częstotliwość mrugania 

diody sygnalizuje natomiast, że bateria jest bliska rozładowaniu. 

Stan naładowania baterii Oświetlenie diody 

60-100% Świeci ciągle 

30-59% Miga powoli 

10-29% Miga umiarkowanie 

0-9% Miga często 

http://www.djdp.eu/
https://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/umiarkowanie


Właściwości i zabezpieczenia.  

Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem: gdy czas zaciągania się 

przekracza 10 sekund, dioda LED miga 10 razy, a napięcie odcina się 

automatycznie. 

Zabezpieczenie przed niskim napięciem: gdy napięcie baterii spadnie poniżej 

3.3 V, najpierw dioda LED miga 5 razy, przy naciskaniu na przycisk dioda LED 

zacznie migać 40 razy i nie ma wyjścia podczas waporyzacji. Naładuj urządzenie, 

aby je ponownie aktywować. 

Zabezpieczenie przed zwarciem: jeśli zwarcie wystąpi przed rozpoczęciem 

zaciągania się, dioda LED zaświeci się 5 razy, a napięcie odcina się automatycznie 

po rozpoczęciu zaciągania się. Jeśli zawarcie wystąpi podczas zaciągania się, dioda 

LED zaświeci się 3 razy.  

Wykrywanie rezystancji.  

W przypadku odczytania oporności grzałki przekraczającej 3,5 ohm, dioda Led 

zamruga dziesięciokrotnie, informując o braku możliwości odpalenia zespołu 

grzewczego.  

W przypadku oporności nie przekraczającej 0,2 ohm, dioda zamruga trzy razy, 

informując, że oporność jest zbyt niska, aby możliwe było przekazanie napięcia. 

Ostrzeżenie: 

1. Chronić przed dziećmi. 

2. To urządzenie nie jest zalecane dla osób poniżej 18 roku życia lub niepalących. 

3. Nie zaleca się używać tego urządzenia przez kobiety w ciąży lub karmiące 

piersią. 

4. Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób uczulonych lub wrażliwych na 

nikotynę lub tych, którzy nie mogą używać produktów z nikotyny ze względów 

zdrowotnych. 

5. To urządzenie nie nadaje się dla osób cierpiących na choroby układu krążenia 

lub schorzenia układu oddechowego. 

6. To urządzenie nie nadaje się dla osób, u których występują choroby takie jak 

zaburzenia czynności serca, wysokie ciśnienie krwi czy cukrzyca. 

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z 

przeznaczeniem. 

 


