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Ogólne informacje dot. bezpieczeństwa 
• Niniejsza ulotka zawiera ważne informacje dot. bezpieczeństwa. Przed 
korzystaniem z produktu należy się z nią dokładnie zapoznać. Nieprawidłowe 
użytkowanie niniejszego produktu może być szkodliwe. 
• Niniejszy produkt jest przeznaczony do użycia jako e-papieros w celu skorzystania 
z określonych e-liquidów. Produktu nie należy używać do jakiegokolwiek innego 
celu. Produkt nie został stworzony jako urządzenie z myślą o zaprzestaniu palenia. 
• Aby korzystać z tego produktu, e-liquid musi zostać wlany do zbiornika – tak, jak 
jest to przedstawione poniżej. NALEŻY KORZYSTAĆ TYLKO Z TYCH E-LIQUIDÓW, 
KTÓRE SĄ ZGODNE Z PRZEPISAMI UNII EUROPEJSKIEJ I INNYM STOSOWNYMI 
PRZEPISAMI. 
• Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się ze wszelkimi informacjami 
i instrukcjami związanymi z bezpiecznym korzystaniem z e-liquidu, który jest 
wapowany poprzez niniejszy produkt. 
• Produkt SMOK nie może być oferowany w sprzedaży bez opakowania lub niniejszej 
ulotki. 
 
 
Zestaw zawiera: 

1 x RPM40 urządzenie (1500mAh) 
1 x grzałka Mesh 0.4Ω  
1 x grzałka DC 0.6Ω  

1 x kabel USB 
1 x instrukcja obsługi 
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Instrukcje bezpiecznego użytkowania 
• W czasie posługiwania się produktem należy zawsze zachować ostrożność: 
- Należy zapobiegać uszkodzeniom zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych 
komponentów. 
- Należy zadbać o to, by produkt zawsze był suchy. Nie należy wkładać produktu do 
wody, ponieważ produkt nie jest wodoodporny. 
- Jeśli użytkownik upuści ten produkt, powinien upewnić się, czy:  
(1) produkt nie jest rozbity, pęknięty lub roztrzaskany; 
(2) produkt nie przecieka lub czy nie nastąpił wyciek e-liquidu; 
(3) komponenty nie są poluzowane i czy nie rozdzieliły się; 
(4) produkt działa normalnie – zgodnie z jego przeznaczeniem;   
(5) ustnik nie został uszkodzony. Należy wyczyścić produkt, a zwłaszcza ustnik. W 
razie konieczności produkt wraz z gwarancją należy przekazać do serwisu u 
renomowanego sprzedawcy e-papierosów.   
- Nie należy we własnym zakresie naprawiać produktu, ponieważ takie działanie 
może skutkować uszkodzeniem lub doprowadzić do osobistego urazu.  
- Produkt należy przechowywać zgodnie z instrukcjami (które znajdują się poniżej). 
- Nie należy przeładowywać baterii. Jeśli baterie przegrzeją się, nie należy korzystać 
z produktu. 

- Nie należy umieszczać produktu w gorącym lub wilgotnym środowisku. 
- Nie należy wystawiać produktu na działanie ciepła, zimna, wilgoci lub na 
bezpośrednie światło słoneczne. 
- PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. 
• Z produktu nie należy korzystać, jeśli: 
- jest rozbity, przecieka, jeśli części są pęknięte lub odkształcone, lub jeśli produkt 
działał w nieprawidłowy sposób; 
- wytwarzana jest zbyt duża ilość ciepła w trakcie wapowania lub ładowania. Nie 
należy przeładowywać baterii; 
- występuje niepokojący wyciek e-liquidu ze zbiornika; 
- występuje zauważalna zmiana smaku e-liquidu; 
- podejrzewa się skażenie mikrobiologiczne lub inne skażenie; 
- zbiornik jest pusty lub prawie pusty. E-liquid powinien zawsze znajdować się w 
zbiorniku w celu uniknięcia nagrzewania bez płynu i spalenia grzałki; 
- NINIEJSZY PRODUKT POWINIEN BYĆ SERWISOWANY RAZ NA 6 
MIESIĘCY. Jeśli produkt zostanie sprawdzony, a serwis nie zatwierdzi go do 
dalszego użytku, nie należy z niego korzystać. Wadliwe elementy oraz części muszą 
zostać wymienione przed ponownym użytkowaniem produktu. 

• Ogólne użytkowanie: 
- Nie należy spożywać jedzenia, napojów lub palić papierosów w trakcie 
użytkowania niniejszego produktu. 
- Z produktu należy korzystać z umiarem i zgodnie z instrukcjami użytkowania. 
- Nie należy wapować produktów, w tym tego produktu, w miejscach, gdzie jest to 
zakazane, lub w miejscach objętych ograniczeniami. 
- Nie należy wapować produktów, w tym tego produktu, w środowisku o wysokim 
stężeniu tlenu. 
- Zalecamy, by nie korzystać z produktów do wapowania, w tym z tego produktu, 
w czasie prowadzenia pojazdu. 
- Korzystanie z papierosów elektronicznych może przyczynić się do powstania 
niepożądanych
 
Jak korzystać z niniejszego produktu: 
1. Włączanie zasilania: 
Gdy urządzenie jest wyłączone, należy szybko nacisnąć 5 razy Przycisk zapłonu w 
ciągu 2 sekund, aby je włączyć. Następnie na ekranie pojawi się napis „SMOK”; 
2. Wapowanie: 
Gdy urządzenie jest włączone, należy nacisnąć Przycisk zapłonu, by zacząć 

wapować (urządzenie przestanie działać, jeśli wapowanie trwa dłużej niż 8 sekund 
w danym przypadku, należy zwolnić i ponownie nacisnąć Przycisk, by znowu 
wapować); 
Należy szybko nacisnąć 3 razy Przycisk zapłonu, aby zablokować lub odblokować 
funkcję wapowania. 
3. Status odblokowanego ekranu: 
(1) Należy nacisnąć Przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby wybrać pożądaną moc; 
(2) Należy nacisnąć Przycisk GÓRA i DÓŁ jednocześnie, aby zablokować lub 
odblokować funkcję dostosowywania mocy; 
(3) Należy nacisnąć Przycisk zapłonu i Przycisk DÓŁ jednocześnie, aby wyczyścić 
liczbę zaciągnięć; 
(4) Należy nacisnąć Przycisk zapłonu i Przycisk GÓRA jednocześnie, aby zmienić 
kolor motywu. 
4. Wyłączanie zasilania: Gdy urządzenie jest włączone, należy szybko nacisnąć 5 
razy Przycisk zapłonu w ciągu 2 sekund, aby je wyłączyć. 
 - Przed wapowaniem 
 - Należy wlać e-liquid do zbiornika tak, by zbiornik był pełny. 
 - Gdy zasilanie jest wyłączone, należy 2-3 razy zaciągnąć się, nie naciskając 
przycisku zapłonu. 

 - Należy rozpocząć wapowanie. 
 - Jeśli e-liquid dostanie się do ust poprzez produkt SMOK,należy bezzwłocznie i 
dokładnie umyć swoje usta, a w razie konieczności skorzystać z opieki lekarskiej. 
Następnie należy odłączyć atomizer i wyczyścić rozlany płyn przed ponownym 
wapowaniem. 



Instrukcje dot. napełniania niniejszego produktu za pomocą e-liquidu 
• Zanim e-liquid wyczerpie się w produkcie SMOK, należy dodać e-liquid do 
zbiornika. Zbiornik należy napełnić przed wyczerpaniem się e-liquidu w celu 
uniknięcia przepaleniagrzałki.  
• Aby uzyskać informacje dot. napełniania produktu SMOK za pomocą e-liquidu, 
użytkownicy powinni zapoznać się z takimi instrukcjami poniżej oraz z 
instrukcjami dot. Butelek zawierających e-liquid.  
• Najpierw użytkownicy powinni upewnić się, czy końcówkę butelki z e-liquidem 
można z łatwością włożyć do zbiornika SMOK i ją do niego dopasować. Średnica 
końcówki butelki z e-liquidem musi być mniejsza niż średnica otworu (otwór do 
napełniania) zbiornika SMOK. Otwór do napełniania produktu SMOK jest 
przedstawiony poniżej. Wymiary końcówki butelki z e-liquidem muszą być 
mniejsze od wymiarów podanych poniżej. 

• Instrukcje dot. napełniania 

 



- Przed napełnieniem lub ponownym napełnieniem zbiornika SMOK należy 
dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. Należy również zapoznać się z 

instrukcjami dot. napełniania, które dostarczane są z e-liquidem wapowanym 
przez użytkownika. 
- Przed napełnieniem produktu SMOK e-liquidem należy: najpierw sprawdzić, czy 
końcówka pojemnika z e-liquidem jest bezpiecznie do niego przymocowana oraz 
czy końcówka jest nie krótsza niż 9 mm. 
- Następnie należy sprawdzić, czy końcówkę przytwierdzoną do pojemnika z e-
liquidem można z łatwością włożyć do zbiornika SMOK i ją do niego dopasować. 
Taka końcówka musi być węższa od otworu w zbiorniku SMOK oraz jej średnica 
musi być mniejsza od średnicy otworu w zbiorniku. 
- Końcówkę przytwierdzoną do pojemnika z e-liquidem należy ostrożnie włożyć w 
otwór (tj. otwór do napełniania) zbiornika SMOK. 
- Należy upewnić się, czy końcówka pojemnika z e-liquidem została w całości 
włożona w otwór do napełniania zbiornika SMOK oraz czy nie wycieka e-liquid, 
dopóki cała końcówka nie zostanie wprowadzona do otworu do napełniania bez 
dotykania mechanizmu zwalniania pojemnika z e-liquidem (należy sprawdzić 
instrukcje takiego pojemnika). 
- Po całkowitym i bezpiecznym włożeniu końcówki i po pełnym złączeniu systemu 
dokującego należy przelać e-liquid z pojemnika (należy sprawdzić instrukcje dot. 
pojemnika z e-liquidem do napełniania). Przelewanie e-liquidu z pojemnika 

powinno odbywać się powoli, należy również zachować ostrożność, a proces 
powinien być nadzorowany przez użytkowników, by uniknąć rozlania w 
jakimkolwiek zakresie. 
- Napełnianie i ponowne napełniane powinny odbywać się w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 
- Napełnianie i ponowne napełnianie powinny odbywać się w spokojnym i 
stabilnym otoczeniu. Ponowne napełnianie nie powinno być przeprowadzane w 
autach, pociągach, samolotach, na statkach, które przemieszczają się, lub w 
innych miejscach, w których może dojść do rozlania. 
- Jeśli dojdzie do rozlania w trakcie napełniania lub ponownego napełniania, 
należy bezzwłocznie: 
(1) zabezpieczyć i zamknąć zbiornik SMOK oraz pojemnik z e-liquidem; 
(2) przechowywać takie produkty w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt 
domowych oraz zwierząt; 
(3) wyczyścić wyciek płynu, wycierając i zbierając go za pomocą suchych 
ręczników papierowych oraz pozbywając się ich w miejscu niedostępnym dla 
dzieci, zwierząt domowych i zwierząt; 
(4) wyczyścić obszar wycieku za pomocą środków dezynfekujących lub innych 
produktów czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych. W razie 
konieczności należy skorzystać z rękawiczek lub innej odzieży ochronnej w czasie 
czyszczenia miejsca, w którym doszło do wycieku. 
Po zakończeniu tych czynności należy dokładnie umyć ręce. Wycieki powinny być 
usunięte w trybie natychmiastowym. 

Instrukcje dot. Grzałki 
• Po wlaniu e-liquidu do zbiornika z nową grzałką należy odstawić zbiornik na 15 
minut w celu uniknięcia przepalenia grzałki. 
• Wymiana głowicy grzałki. 
Należy odłączyć zbiornik, a następnie starą grzałkę, po czym można zamontować 
nową grzałkę w zbiorniku. 
 
Instrukcje dotyczące ładowania 
• Produktu nie należy ładować w gorących, zimnych lub wilgotnych miejscach lub 
w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych, ponieważ może wystąpić zwarcie. 
• Nie należy ładować tego produktu w pobliżu otwartego ognia, gorącej kuchenki, 
materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub gazu. 
• Nie należy korzystać z ładowarki baterii powyżej 5 V. Do ładowania należy 

używać oryginalnego kabla i renomowanej ładowarki. 
• Aby przedłużyć żywotność baterii, należy odłączyć kabel USB w ciągu 2 godzin 
od naładowania baterii. 

Ostrzeżenie zdrowotne 
Ostrzeżenie zdrowotne ma zastosowanie, kiedy produkt używany jest zgodnie z 
przeznaczeniem i w pełni naładowany/wypełniony liquidem zawierającym 
nikotynę. 

Ten produkt nie zawiera liquidu w momencie zakupu przez konsumenta.  

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z 

przeznaczeniem. 

 

 


