INSTRUKCJA OBSŁUGI
Lost Vape Thelema Solo Quest 100W mod
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Zawartość opakowania
•
•
•
•
•

1x Thelema Solo Quest 100W Box Mod
1x Kabel Typ-C
1x Instrukcja obsługi
1x Karta gwarancyjna
1 x Adapter na akumulator 18650

Specyfikacja
• Wymiary: 104*32.6*44.2 mm
• Waga: 150g
• Bateria: 21700 / 18650 (nie zawarta w zestawie)
• Napięcie wejściowe: 5V
• Napięcie baterii: 3.0V-4.2V
• Napięcie wyjściowe: 0.7V-8.0V
• Zakres mocy: 5-100W
• Natężenie wejściowe: 1A-35A
• Zakres kontroli temperatury: 100°C-315°C/200℉-600℉
• Zakres oporności: 0.1Ω-5.0Ω
• Wspierane materiały grzewcze: Nickiel / Titanium / SS316 / SS904
/ Kanthal
• Wyświetlacz: 0.96 cala przekątnej 80*160
• Materiały: Stop Cynku

Instrukcja użytkowania
1) Uruchamianie/Wyłączanie: Naciśnij przycisk główny 5 razy w
przeciągu dwóch sekund, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie.
2) Zmiana trybu działania:
a. Naciskając przycisk „+” lub „-” zaznacz tryb POWER. Po
zaznaczeniu naciśnij przycisk SELECT (środkowy, pomiędzy
przyciskami „+” i „-”).
b. Zmieniaj tryb (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TCNi/VPC/VOLTAGE/BYPSS) naciskając przycisk „+” lub „-”
c. Naciśnij przycisk SELECT w celu zatwierdzenia
3) Zmiana ustawień użytkownika: Naciskając przycisk „+” lub „-”
zaznacz symbol użytkownika, następnie zatwierdź przyciskiem

SELECT. Naciskając przycisk „+” lub „-” wybierz użytkownika od 1
do 3, naciśnij przycisk SELECT, żeby zatwierdzić. W celu
nadpisania aktualnych ustawień użytkownika, wybierz
użytkownika, którego ustawienia chcesz zmienić, a następnie
przytrzymaj przycisk SELECT przez dwie sekundy.
4) Wyświetlanie długości zaciągnięcia & resetowanie licznika
zaciągnięć:
a. Czas zaciągnięcia jest wyświetlany przez dwie sekundy po
każdy zaciągnięciu
b. Naciskając przycisk „+” lub „-” zaznacz licznik zaciągnięć,
następnie naciśnij przycisk SELECT w celu zresetowania bądź
odzyskania wartości licznika.
5) Odblokowanie i zablokowanie ustawiania: Naciśnij i przytrzymaj
przyciski „+” i „-” by zablokować możliwość ustawiania. Po
zablokowaniu przycisk FIRE będzie w dalszym ciągu działał.
6) Komunikaty:
a. „Low Battery”: Wiadomość oznacza, że napięcie baterii
spadło poniżej 3.3V przed użyciem, bądź poniżej 2.85V w
trakcie używania, komunikat będzie wyświetlał się przez kilka
sekund po próbie użycia. Konieczne jest naładowanie
akumulatora.
b. „Check Atomizer”: Oznacza nie wykrycie atomizera bądź
użycie atomizera o oporności wyższej niż 5Ω.
c. „Short Circuit”: Oznacza, że oporność atomizera jest
mniejsza niż 0.08Ω.
d. „Too Hot”: Urządzenie wyłączy się kiedy temperatura jego
wnętrza będzie wyższa niż 85°C. Urządzenie będzie ponownie
gotowe do użycia, gdy temperatura spadnie poniżej 65°C.
e. „Over 10s”: Zasilanie zostanie automatycznie odcięte, a
wyświetlacz pokaże ten komunikat, gdy długość zaciągnięcia
przekroczy 10 sekund.
7) Montaż akumulatora:
a. Zdejmij pokrywę koszyka akumulatora.
b. Zachowując należytą ostrożność włóż akumulator zgodnie z
oznaczeniami na koszyku akumulatora (w przypadku użycia
ogniwa 18650 adapter powinien znajdować się na ujemnym
pinie akumulatora).
c. Ponownie zamontuj pokrywę koszyka akumulatora.

Uwaga
● Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży,
kobiety karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia oraz przez
osoby zagrożone zawałem serca, posiadające depresję bądź
astmę.
● 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.

