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Włączanie i wyłączanie: 
Naciśnij przycisk fire 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby włączyć urządzenie. 
Przycisk zamruga 5 razy sygnalizując gotowość eGo AIO do użycia. W ten sam 
sposób, po pięciu przyciśnięciach, zostanie on wyłączony. 
Vapowanie: 
Naciśnij przycisk i zaciągnij się. 
Ładowanie: Ładuj eGo AIO, podpinając go do komputera lub ładowarki za 
pomocą kabla USB. Kiedy urządzenie będzie w pełni naładowane podświetlenie 
przycisku zgaśnie. 
Uzupełnianie płynu: 
Naciśnij nasadkę atomizera i odkręć ją, a następnie wstrzyknij płyn bezpośrednio 
do zbiorniczka, który ma pojemność 2 ml. 
Uwaga: 
1. Nie należy przekroczyć poziomu oznaczenia MAX, aby uniknąć przelania płynu 
podczas zakręcania nasadki. 
2. Należy nanieść kilka kropli płynu na grzałkę atomizera przed jego pierwszym 
użyciem, w celu uniknięcia palenia na sucho. 
Wymiana grzałki atomizera: 
Naciśnij nasadkę, zabezpieczoną blokadą przed dziećmi aby ją odkręcić. Grzałka 
atomizera (z naturalną bawełną) znajduje się pod nasadką, wystarczy ją odkręcić, 
wymienić. 
Wyłączenie lub zmiana koloru podświetlenia: 
Przytrzymaj długo przycisk fire gdy urządzenie jest wyłączone aż uruchomi się 
wskaźnik, a następnie naciśnij przycisk, aby zmienić kolor na czerwony, żółty, 
zielony, niebieski, indygo, biały, fioletowy lub wyłączyć podświetlenie. 

Regulacja przepływu powietrza: 
Obracaj pierścień znajdujący się na zatyczce atomizera zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara lub przeciwnie do niego aby wyregulować stopień dopływu 
powietrza. Przepływ powietrza będzie największy gdy oba elementy będą do siebie 
dopasowane, w przeciwnym wypadku będzie maleć podczas przekręcania 
pierścienia w lewo lub w prawo. 
Ostrzeżenie: 
1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
2. Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania przez ludzi młodych 
(poniżej 18 roku życia), osób niepalących, kobiet w ciąży i karmiących piersią, 
osób uczulonych / wrażliwych na nikotynę, osób cierpiących na choroby układu 
krążenia i oddechowego. 
Przeciwwskazania: 
1. Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż może 
dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała. 
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokich temperatur lub 
wilgoci. 
3. Nie używaj tego urządzenia do celów innych innych niż vapowanie. 
4. Nie używać w miejscach brudnych i o wysokim zapyleniu. 
5. Nie używać jeżeli produkt uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu. 

6. Nie ładować jeżeli urządzenie zostało przeniesione z miejsca o niskiej 
temperaturze. 
7. Ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki/portu o prądzie 5V/1A lub niższym. 
8. Nie pozostawiać urządzenia podczas ładowania bez nadzoru, po zakończeniu 
ładowania odłączyć bezzwłocznie od źródła prądu. 
9. Należy bezwzględnie zablokować urządzenie na czas przenoszenia. 
 
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z 
przeznaczeniem. 

 

http://www.djdp.eu/

