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Zestaw zawiera:
1x Urządzenie Nord
1x Grzałkę Mesh 0.6 sub ohm
1x Grzałkę Regular 1.4 dla MTL
1x kabel USB
1x instrukcja obsługi
Specyfikacja:
Typ produktu: POD
Wymiary: 94x30x18.8mm
Waga:80g
Pojemność zbiornika na e-liquid:
2ml
Pojemność akumulatora:
1100mah
Sygnalizacja stanu naładowania
akumulatora: wskaźniki LED
Blokada urządzenia:5-krotne
kliknięcie
Regulacja przepływu powierza:
nie dotyczy

Czas odcięcia dopływu prądu w
baterii: 10sekund
Sposób uzupełniania atomizera:
boczny
Metoda zaciągania: DL
Zakres mocy: 10-15W
Zakres napięcia” 3,3V-4.2V
Oporność grzałki 0.6ohm – 1.4
ohm
Ładowanie: 5V
Max. Prąd ładowania: 0.6ohm
Typ baterii: wbudowana

UWAGA: Aby zapewnić prawidłową eksploatację oraz zachować pełny okres
gwarancji należy korzystać wyłącznie z oryginalnych i dedykowanych
podzespołów.
Schemat produktu i złożenia

Obsługa:
1.Aby włączyć/wyłączyć: pięciokrotnie naciśnij szybko przycisk zasilania, aby
włączyć lub wyłączyć urządzenie; biała dioda LED zamiga trzykrotnie.
2.W celu rozpoczęcia e-palenia należy długo nacisnąć i przytrzymać przycisk
zasilania i zaciągać się.
3.Aby wyłączyć urządzenie należy po zakończeniu e-palenia powtórnie kliknąć
przycisk 5 razy. Urządzenie zostanie zablokowane.
4.Nacisnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby sprawdzić stan baterii. Czerwony
kolor diody LED oznacza, że bateria jest naładowana w mniej niż 30%,
pomarańczowy – między 30%-70%, a zielony powyżej 70%.
5.Ładuj urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB.
Napełnianie e-liquidem:
1.Wyciągnij gumową zatyczkę i
wlej płyn przez otwór;
2.Włóż gumową wtyczkę z
powrotem i dociśnij. Następnie
odstawić na 5-10minut, żeby
organiczna bawełna całkiem
nasiąkła.
Wymiana grzałki:
Należy wyjąć z urządzenia
zbiornik POD; kolejno odkręcić
grzałkę od zbiornika. Następnie
wymienić grzałkę wkręcając
nową. Przed pierwszym użyciem
sprawdzić czy grzałka jest dobrze
osadzona w korpusie produktu.

Ładowanie urządzenia:
Przed każdym rozpoczęciem ładowania, należy sprawdzić czy złącza są suche i
nieuszkodzone. Nie zostawiać nigdy ładującego się urządzenia bez nadzoru.
Należy zawsze pamiętać o odłączeniu źródła prądu po zakończeniu ładowania.
1. podłączyć urządzenie do kabla Micro USB, jaki znajduje się na wyposażeniu
produktu.
2.Podłączyć kabel końcówką USB do magistrali USB, która będzie źródłem
zasilania/ ładowania. Może to być złącze USB w laptopie lub komputerze PC.
3. Odłączyć urządzenie od źródła prądu po zakończeniu ładowania. W tym celu
chwycić za nasadę kabla od strony portu USB, a nie za kabel.
UWAGA: Alternatywnie można podłączyć urządzenie do gniazdka sieciowego za
pośrednictwem: ładowarki 230V (brak na wyposażeniu produktu), adaptera 230V
(brak na wyposażeniu produktu) z wykorzystaniem kabla USB (na wyposażeniu
produktu).
Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa:
- W tej ulotce znajdują się ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przed
użyciem produktu, należy dokładnie zapoznać się z informacjami znajdującymi się
w tej ulotce. Niewłaściwe użycie lub obchodzenie się z tym produktem może być
szkodliwe.
- Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użycia jako e-papieros do
konsumpcji określonych liquidów. Nie należy używać tego produktu w żadnym
innym celu. Produkt ten nie jest przeznaczony do bycia urządzeniem
pomagającym w rzuceniu palenia.
- Należy używać atomizera znajdującego się w tym zestawie lub innych
atomizerów i grzałek wyprodukowanych rzez firmę SMOK, spełniających wymogi z
zakresu odporności moda.
- W tym produkcie powinno stosować się wyłącznie liquidy, które spełniają
przepisy prawa UE i inne mające zastosowanie przepisy. Aby uzyskać informacje
odnośnie tego jakie liquidy mogą być używane w tym produkcie, należy
skonsultować się z renomowanym sprzedawcą e-papierosów i liquidów.
- Przed użyciem tego produktu, należy dokładnie zapoznać się z wszelkimi
informacjami i instrukcjami związanymi z bezpiecznym użytkowaniem liquidu
wapowanego za pomocą tego produktu.
UWAGA:
Należy zapoznać się z ulotką i informacjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania
produktu przed pierwszym podłączeniem produktu. Aby uniknąć niebezpiecznych
sytuacji, zapewnić optymalne działanie urządzenia oraz zapobiec jego uszkodzeniu
i poparzeniom w całym okresie użytkowania urządzenia. Produkt musi być zawsze
suchy. Nie należy zanurzać produktu w wodzie, ponieważ nie jest on wodoodporny.
Nie należy zanurzać tego produktu w roztworze korozyjnym lub przewodzącym,
ponieważ może spowodować to poważne uszkodzenia, takie jak zwarcie. Nie używać
produktu podczas deszczu i w atmosferze podwyższonej wilgotności (baseny,
sauny) oraz w miejscach brudnych i zapylonych.
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.
Używanie produktu nie jest wskazane dla:
- kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią,
- osób uczulonych/wrażliwych na którykolwiek ze składników e-liquidu,
- osób cierpiących na choroby układu krążenia, problemy z wątrobą lub nerkami,
układu oddechowego, chorych na astmę, depresję i diabetyków.
- osób z zaburzeniem pracy serca, nadciśnieniem bądź cukrzycą,
- osób, które nie powinny używać produktów zawierających tytoń lub nikotynę ze
względów zdrowotnych,
- ludzi chorych,
- osób młodych poniżej 18 roku życia,
- osób niepalących.
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z
przeznaczeniem.

