SMOK Nord 2 Kit
Instrukcja obsługi

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI
Dystrybutor:
DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247
www.djdp.eu

Zestaw zawiera:
•
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x

SMOK Nord 2 (1500mAh)
Grzałka Nord 2 RPM 0.4ohm
Grzałka Nord 2 0.8ohm
Kartridż Nord 2 RPM
Kartridż Nord 2
Kabel USB
Instrukcja obsługi

Komponenty:

Jak korzystać z niniejszego produktu:
1) Uruchamianie
a. Naciśnij szybko przycisk zasilania pięć razy w ciągu dwóch sekund, aby
włączyć urządzenie; biała dioda LED zamiga trzykrotnie;
b. Na ekranie pojawi się napis „SMOK” i numer wersji, a następnie
wyświetlone zostanie menu główne.
2) Użytkowanie e-papierosa:
a. Podczas użytkowania e-papierosa wyświetlony zostanie interfejs czasu
wapowania. Po zakończeniu wapowania na 0,5 sekundy urządzenie
automatycznie powróci do menu głównego, zaś biała dioda LED będzie
zawsze włączona.

3) Ustawianie mocy:
a. Szybko naciśnij trzykrotnie przycisk zasilania, aby ustawić moc. Kliknij
lub naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby zmienić poziom mocy
z 1W na 40W.
b. Jeśli w ciągu 3 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, menu
ustawiania mocy zostanie automatycznie wyłączone.
4) Zerowanie licznika zaciągnięc:
a. Po założeniu kapsułki licznik zaciągnięć zostanie wyzerowany.
b. Liczników zaciągnięć zostanie automatycznie wyzerowany po
osiągnięciu wartości 999P.
5) Wyłączanie - Gdy urządzenie jest włączone, szybko pięć razy w ciągu
dwóch sekund przycisk „Fire”, aby je wyłączyć.
6) Ładowanie urządzenia - Po podłączeniu kabla USB wyświetlony zostanie
interfejs ładowania wraz z informacją o poziomie naładowania baterii
wyrażonym w procentach oraz szacowanym czasem ładowania. Jeśli żaden
przycisk nie zostanie aktywowany, ekran urządzenia wyłączy się.
7) Uzupełnianie zbiornika:
a. Wyciągnij zbiornik z urządzenia i wyciągnij silikonową uszczelkę na
boku zbiornika.
b. Umieść końcówkę przytwierdzoną do pojemnika z e-liquidem w
otworze do napełniania na boku zbiornika i uzupełnij e-liquidem.
c. Po uzupełnieniu zbiornika, umieść silikonową uszczelkę ponownie w
otworze do napełniania na boku zbiornika.
d. Umieść zbiornik w urządzeniu.

Uwaga
• Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci
poniżej 18 roku życia.
• Proszę przechowywać z dala od ognia.
• Proszę unikać upuszczenia urządzenia.
Dystrybutor nie
przeznaczeniem.
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