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Zestaw e-papierosa model Osub Plus

Zawiera:
1x OSUB Plus 80W TC Mod
1x Brit Beast Tank
2x grzałka V8 Baby-Q2 Core
(0,4Ω dual coils)
1x Wymienna tubka szklana
1x kabel USB
1x Instrukcja obsługi
Części zamienne

Parametry techniczne:
OSUB Plus TC Mod
Wymiary: 75x25x54,5mm
Zakres mocy: 1W – 80W
Pojemność baterii: 3300 mAh
Zakres napięcia: 0.8V-9V
Zakres oporu:
0.1 Ω – 3.0 Ω (tryb VW)
0.06 Ω – 2.0 Ω (tryb TC)
Zakres temperatury: 100°C - 315°C
Brit Beast Tank
Materiał: Stal nierdzewna
Wymiary: 24,5mm x 43mm
Pojemność: 3,5ml
Gwint: 510
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Uwaga: Brit Beast jest kompatybilny ze wszystkimi wariantami grzałki TFV8 Baby.
Weryfikacja:
1. Skorzystaj ze swojego smartfona lub komputera aby odwiedzić oficjalną stronę SMOK: www.smoktech.com
2. Zarysuj powłokę etykiety zabezpieczającej na opakowaniu, aby uzyskać kod zabezpieczający. Wpisz go w odpowiednie pola na
stronie internetowej, aby dokonać weryfikacji. Wynik wyświetli się po kilku sekundach.
3. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z konsultantem SMOK poprzez e-mail, telefon lub stronę internetową, aby uzyskać
więcej pomocy.
Zapraszamy do pobrania naszej aplikacji: Vaping Tour, dzielenia się wrażeniami i komunikowania się z fanami vapowania na całym
świecie.
Przygotowanie przed użyciem:
Przed użyciem upewnij się, że w zbiornik znajduje się wystarczająca ilość płynu.
Włączanie urządzenia:
Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund, aby je uruchomić.
Na ekranie wyświetlą się komunikaty: "SMOK", „OSUB TC " i "WELCOME".
Vapowanie:
Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk zasilania i zaciągnij się (urządzenie przestać działać gdy jedno przyciśnięcie
będzie trwać dłużej niż 12sekund. Puść przycisk zasilania, aby kontynuować vapowanie). Naciśnij przycisk zasilania 5 razy w krótkim
odstępie czasu, aby zablokować lub odblokować urządzenie.
Odblokowany wyświetlacz:
1) Naciśnij równocześnie przyciski regulacyjne „+” i „-” i wybierz opcję "UP & DOWN LOCKED", aby zablokować przyciski
regulacyjne i uniknąć ich przypadkowego użycia.
2) Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk regulacyjny „-” aby wybrać tryb pracy pomiędzy spośród opcji TEMP i WATT.
3) Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk regulacyjny „+” aby wybrać opcję STRENGTH MIN / SOFT / NORM / HARD /
MAX.
4) Naciśnij przycisk regulacyjny „+” / „-” aby dostosować ustawienia temperatury lub mocy.
Zablokowany wyświetlacz:
1) Przytrzymaj jednocześnie oba przyciski regulacyjne aby wyświetlić statystki zaciągnięć i czas vapowania.
2) Przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund i wybierz opcję POWER OFF aby wyłączyć zasilanie.
Wyłączanie urządzenia:
Podczas gdy urządzenie jest zablokowane przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund. Wybierz opcję POWER OFF, a ekran się
wyłączy, co oznacza, że urządzenie jest wyłączone.
Zachowywanie ustawień:
Wszystkie ustawienia zostaną automatycznie zapisane podczas ich wprowadzania. Nie ma potrzeby resetowania urządzenia po
włączeniu zasilania.
Menu i komunikaty:
Po uruchomieniu urządzenia naciśnij przycisk zasilania 3 razy w ciągu 2 sekund, następnie przejdź do menu. Długie przytrzymanie
przycisku zasilania potwierdza wybór. Po menu można się poruszać za pomocą przycisków regulacyjnych „+” i „-”.
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TEMP: 1. Wybierz spośród różnych opcji: STRENGTH MAX, STRENGTH HARD, STRENGTH NORM, STRENGTH SOFT, STRENGTH MIN
2. Typ grzałki: NI200, Tytan, Stal nierdzewna
3. Pojedyncza lub podwójna
Zmień opcje przyciskami regulacyjnymi „+”/ „-” i potwierdź zmianę przyciskiem zasilania.
WATT: Wybierz spośród różnych opcji przyciskając przycisk zasilania: STRENGTH MAX, STRENGTH HARD, STRENGTH NORM,
STRENGTH SOFT, STRENGTH MIN
Zmień opcje przyciskami regulacyjnymi „+”/ „-” i potwierdź zmianę przyciskiem zasilania.
Dane vapowania:
ALREADY: liczba wykonanych zaciągnięć
MAX PUFFS: ustawienie określonej liczby zaciągnięć
NEVER: nielimitowane zaciągnięcia
PUFFS RESET: reset licznika zaciągnięć
TCR: Dopasuj oporność grzałek NI200/ Tytan/ Stal nierdzewna
Settings: Zaczekaj 5 sekund lub przytrzymaj przycisk zasilania aby wejść do podmenu
Display time: STEALTH ON: w tym trybie wyświetlacz jest wyłączony. Wybierz opcję STEALTH OFF, a następnie ustaw wygaszacz
ekranu (od 15 do 240 sekund).
Contrast: Zakres kontrastu pomiędzy 5 a 100. Można go zmniejszyć lub zwiększyć używając przycisków regulacyjnych „+” i „-”
Tryb TC: Tryb TC jest dostępny, gdy mod OSUB Plus TC współpracuje z atomizerem typu TC.
1. Wejdź w tryb TC: przełącz się pomiędzy trybem TC i VW jednocześnie naciskając przycisk zasilający i przycisk regulacyjny „-” gdy
ekran jest odblokowany.
2. Użyj jednocześnie przycisku zasilającego i przycisku regulacyjnego „+” aby przełączać się pomiędzy opcjami STRENGTH MIN /
SOFT / NORM / HARD / MAX.
3. W trybie TC, użyj przycisków regulacyjnych „+”/ „-” aby dostosować ustawienia temperatury, zwiększając lub zmniejszając ją o
10°F (około 5°C) z każdym naciśnięciem, aby uzyskać najlepsze preferowane ustawienia.
4. Zablokuj przyciski regulacyjne „+” i „-” naciskając oba przyciski jednocześnie aby uniknąć przypadkowej zmiany ustawień.
Ponownie naciśnij jednocześnie oba przyciski, aby je odblokować.
5. Wejdź do menu wyboru materiału grzałki. Dostępne są trzy opcje materiału grzałek: NI200, Titanium, Steel
6. Wejdź do menu: TCR. Możesz wyregulować TCR grzałek wykonanych z powyższych trzech materiałów naciskając przycisk
regulacyjny „+”/ „-”.
7. Wejdź do menu: Regulowana początkowa oporność. Można wyregulować początkową oporność atomizera naciskając przycisk
regulacyjny „+”/ „-”, a jego zakres wynosi +/- 50 mΩ (+/- 0.05Ω)
8. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "TEMPERATURE PROTECTED" oznacza to, że urządzenie osiągnęło maksymalną
dopuszczalną temperaturę podczas vapowania. Jeśli tak się zdarzy, mod OSUB Plus TC będzie nadal działał, ale nie będzie w stanie
zapewnić pożądanej mocy.
Tryb VW: Tryb VW w modzie OSUB Plus TC jest dostępny dla wszystkich typów atomizerów.
1. Wejście do trybu VW: przełącz pomiędzy trybami TEMP i WATT jednocześnie naciskając przycisk zasilania i przycisk regulacyjny
„-” gdy ekran jest odblokowany.
2. W trybie WATT, użyj przycisków regulacyjnych „+”/ „-” aby dostosować ustawienia mocy za pomocą zwiększenia / zmniejszenia o
0.1 W, aby uzyskać preferowaną moc.
3. Zablokuj przyciski regulacyjne „+” i „-” naciskając oba przyciski jednocześnie aby uniknąć przypadkowej zmiany ustawień.
Ponownie naciśnij jednocześnie oba przyciski, aby je odblokować.
Zakładanie atomizera: Przykręć atomizer do przejściówki z gwintem 510.
Napełnianie płynem:
1) Zbiornik Brit Beast używa górnego systemu napełniania. Wystarczy przytrzymać zbiornik jedną ręką, a drugą odkręć ustnik.
2) Wlej płyn przez dwa otwory zwracając uwagę na to, aby nie nalać go do centralnego wlotu powietrza.
3) Dokręć ustnik ostrożnie. Następnie pozostaw urządzenie na kilka minut, aby bawełna została dokładnie nasycona płynem.
Wymiana grzałki atomizera:
Najpierw odkręć ustnik, a następnie wykręć grzałkę atomizera z podstawy i zastąp ją nową.
Kontrola przepływu powietrza:
Obróć regulowany pierścień obiegu powietrza w celu kontroli przepływu powietrza.
Funkcje klawiszy i monity:
Zasilanie:
1. Szybkie naciśnięcie 5 razy w ciągu 2 s – włączenie zasilania
2. Szybkie naciśnięcie 5 razy – zablokowanie wyświetlacza
3. Szybkie naciśnięcie 3 razy w ciągu 2s – wybór opcji menu
4. Przytrzymanie – Vapowanie5.
Zwolnienie – gotowość do użycia
„+" 1. Zwiększenie temperatury (tryb TC)
2. Zwiększenie mocy (tryb VW)
"-” 1. Zmniejszenie temperatury (tryb TC)
2. Zmniejszenie mocy (tryb VW)
Zasilanie i „+": Zmiana mocy zaciągnięcia się (STRENGTH
MAX/ HARD/ NORM/ SOFT/ MIN)
Zasilanie i "-”: Zmiana trybu pracy (tryb TEMP/ tryb WATT)
"+ i -”: Blokada/ odblokowanie przycisków regulacyjnych

Monity:
WELKOME!: Zasilanie włączone
SMOK GOODBYE!: Zasilanie wyłączone
WEAK BATTERY: Bateria rozładowana.
HIGH INPUT: Napięcie ładowarki jest zbyt duże.
NO ATOMIZER: Atomizer nie został wykryty.
IS THIS NEW COIL: Atomizer został wykryty w trybie TC
OHMS TOO LOW: Zbyt niska wartość oporu.
OHMS TOO HIGH: Zbyt wysoka wartość oporu.
SHORTED: Wykryto zwarcie.
TEMPERATURE PROTECTION: Ochrona temperatury.
DRY COIL NO LIQUID: Grzałka atomizera przegrzewa się bez
płynu w trybie TC.
TOO HOT!: Urządzenie jest przegrzane.
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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.
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