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Zawartość opakowania 
• 1x SMOK IPX 80 

• 1x Kartridż IPX 80 RPM 2 (2ml) 

• 1x Grzałka RPM 2 Mesh (0.16 Ω) 

• 1x Grzałka RPM 2 DC MTL (0.6 Ω) 

• 1x Kabel USB 

• 1x Instrukcja obsługi 

Specyfikacja 
• Wymiary: 34,8 x 34,5 x 107 mm 

• Zakres mocy: 1 – 80W 

• Zakres oporności: 0.15 – 3.0Ω 

• Napięcie wyjściowe: 0.5 – 4.0V 

• Zasilanie: Wbudowany akumulator 3000mAh 

Instrukcja użytkowania 
1) Uruchamianie: Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim 

odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie. 

2) Wyłączanie: Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie 

czasu, aby uruchomić urządzenie. 

3) Wapowanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk główny, aby 

rozpocząć wapowanie. 

4) Ładowanie: Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania 

(adatper sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w 

przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu u jego podstawy, 

pod gumową zaślepką. Po poprawnym podłączeniu, zostanie 

wyświetlony interfejs prezentujący stopień naładowania 

akumulatorów. 

Zmiana ustawień 
1) Blokada mocy: Naciśnij przycisk główny 3 razy w krótkich 

odstępach czasu, aby zmienić zablokować moc. Odblokowanie 

mocy odbywa się w ten sam sposób. 

2) Zmiana kolorystyki: Urządzenie posiada kilka predefiniowanych 

kolorów interfejsu. Zmiana kolorystyki odbywa się poprzez 

naciśnięcie jednocześnie przycisku głównego i „+”. 

3) Uzupełnianie płynem i wymiana grzałki:  



a. Wyciągnij grzałkę z kartridża, a następnie zainstaluj nową. 

b. Gdy grzałka jest zainstalowana w kartridżu, wyciągnij 

silikonową wtyczkę u jego boku i przez otwór uzupełnij e-

liquidem. 

c. Zainstaluj kartridż w urządzeniu. 

d. Przed użyciem odczekaj 5 - 15 minut, aby grzałka była w 

pełni nasączona e-liquidem. 

Uwaga 
• Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i 

dzieci poniżej 18 roku życia. 

• Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem 

dzieci i zwierząt. 

• Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru. 

• Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą. 

• Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu. 

• 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. 


