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Działanie baterii:
1. W celu włączenia/wyłączenia należy szybko nacisnąć włącznik 5 razy pod
rząd, a dioda LED zaświeci się 3 razy.
2. Aby zapalić e-papierosa, należy dłużej nacisnąć włącznik, a dioda LED zmieni
kolor na biały. Bez atomizera dioda LED zaświeci się 4 razy.
3. Należy ładować baterię przy użyciu dołączonego kabla USB. W trakcie
ładowania wskaźnik może mieć trzy kolory symbolizujące różne poziomy
naładowania baterii: zielony – stan naładowania wynosi ponad 70%,
pomarańczowy – stan naładowania wynosi 30-70% i czerwony – stan
naładowania wynosi mniej niż 30%. Gdy bateria będzie w pełni naładowana,
wskaźnik wyłączy się.
Nalewanie płynu do e-papierosów:
1. Przytrzymaj zbiornik jedną ręką, a drugą przekręć górną nakrętkę w
kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Wlej płyn do zbiorniczka, uważając, aby nie trafił do środkowej tubki.
3. Należy ostrożnie i dokładnie zakręcić nakrętkę, następnie odstawić
urządzenie na kilka minut, aby bawełna mogła się w pełni nasączyć.
Wymiana grzałki:
Należy najpierw zdjąć atomizer ustnik (drip tip) i górną nakrętkę. Następnie wyjąć
starą grzałkę, zamontować nową, nałożyć górną nakrętkę i ponownie wkręcić
atomizer.
Regulacja przepływu powietrza:
Obróć regulowany pierścień obiegu powietrza w celu kontroli przepływu powietrza.
Uwaga:
1. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję.
2. Należy unikać bezpośredniego kontaktu płynu do e-papierosów z ustami.
3. Nie należy przechowywać płynu w zbiorniczku, jeżeli nie będzie używany
przez dłuższy czas.
4. Aby uniknąć wpłynięcia płynu do e-papierosów do wnętrza urządzenia, co
skraca żywotność produktu, należy usunąć atomizer, gdy urządzenie nie jest
używane przez dłuższy czas.
5. Nie należy upuszczać tego produktu, rzucać nim, ani nieostrożnie się z nim
obchodzić, gdyż zewnętrzna osłona lub wewnętrzne elementy mogą ulec
uszkodzeniu.
6. Aby wydłużyć żywotność produktu, należy go chronić przed wysoką
temperaturą i wilgocią.
7. Należy trzymać ten produkt z dala od dzieci i kobiet w ciąży.
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z
przeznaczeniem.

