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Zestaw zawiera:
•
•
•
•
•

1 x SMOK RPM 2
1 x Pod RPM 2 z grzałką 0.16 ohm mesh
1 x Pod RPM z grzałką 0.4 ohm mesh
1 x Kabel USB
1 x Instrukcja obsługi

Jak korzystać z niniejszego produktu:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uruchamianie i wyłączanie
a.
Gdy urządzenie jest wyłączone, należy szybko nacisnąć 5
razy przycisk „fire” w ciągu 2 sekund, aby je włączyć.
b.
Na ekranie wyświetli się napis „RPM 2” i informacja o
wersji.
Wapowanie
a.
Gdy urządzenie jest włączone, należy nacisnąć przycisk
„fire” by zacząć wapować (urządzenie przestanie działać,
jeśli wapowanie trwa dłużej niż 8 sekund, należy zwolnić
i ponownie nacisnąć przycisk „fire”, by znowu
wapować).
Ustawienia
a.
Należy nacisnąć przycisk „góra” lub „dół”, aby wybrać
pożądaną moc.
b.
Należy nacisnąć „góra” i „dół” jednocześnie, aby
zablokować lub odblokować funkcję dostosowania
mocy.
c.
Należy nacisnąć przycisk „fire” i przycisk „dół”
jednocześnie, aby wyczyścić liczbę zaciągnięć.
d.
Naciśnij jednocześnie przycisk „fire” i przycisk „góra”,
aby wybrać kolor motywu.
Ładowanie
Po podłączeniu kabla USB zostanie wyświetlony interfejs ładowania
pokazujący stan naładowania baterii.
Uzupełnianie e-liquidem
a.
Odchylić silikonową końcówkę zamontowaną na boku
poda RPM lub RPM 2, a następnie uzupełnić e-liquidem
przez otwór.
b.
Po uzupełnieniu zamknąć otwór, umieszczając ponownie
silikonową końcówkę.
Wymiana grzałki
a.
Należy odłączyć zbiornik, a następnie starą grzałkę, po
czym można zamontować nową w zbiorniku.
b.
Należy uzupełnić zbiornik e-liquidem i odczekać 15
minut w celu uniknięcia przepalenia grzałki.

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.
Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
Nie używać urządzenia w celu innym niż inhalacja e-liquidu.
W przypadku osób u których wystąpią niepożądane skutki po użyciu
tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i
natychmiastowy kontakt z lekarzem.
Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać go bez nadzoru.

Dystrybutor nie
przeznaczeniem.
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