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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 x e-papieros Suorin Ishare 
1 x kabel USB 
1 x instrukcja obsługi 
 
Specyfikacja: 
Wymiary e-papierosa: 19x 9x 76mm 
Wymiary ładowarki USB: 31x 20x 11,5mm 
Moc wyjściowa: 9W 
Pojemność zbiornika na liquid: 0.9ml 
Pojemność baterii: 130mAh 
 
Uzupełnianie liquidu: 
1. Zdejmij górną część urządzenia. 
2. Ściągnij ustnik i wyjmij silikonową zawleczkę. 
3. Umieść dozownik wewnątrz i uzupełnij liquid w kartridżu* 
* Nie wlewaj liquidu do środkowego otworu. 
 
Wskazówki dotyczące ładowania: 
- Podczas ładowania wskaźnik świeci się na kolor niebieski. 
- Gdy urządzenie jest w pełni naładowane wskaźnik gaśnie. 
 
Zabezpieczenie przed przeładowaniem: 
Gdy bateria jest w pełni naładowana, system ładowania zatrzymuje się, 
wskaźnik ładowania gaśnie, pozwala to zapobiec przeładowaniu . 

Napięcie podczas ładowania: DC5V (+/- 5%). 
 
Jak używać? 
1. Zamontuj kartridż w baterii. 
2. Gdy używany jest nowy kartridż należy odczekać 10 minut po uzupełnieniu 
liquid. 
3.Gdy wskaźnik e-papierosa miga dziesięć razy z rzędu należy naładować 
urządzenie. 
4. Napięcie podczas ładowania: DC5V 
 
Rozwiązywanie problemów. 
1. Jeśli urządzenie się nie ładuje, sprawdź czy kabel USB jest wpięty do portu. 
2. Jeśli dym nie jest emitowany w prawidłowy sposób: 
 a. Sprawdź czy kartridż jest w pełni podłączony. 
 b. Sprawdź czy urządzenie jest włączone. 
 c. Sprawdź poziom liquidu w kartridżu. 
 d. Sprawdź czy produkt nie jest rozładowany. Jeśli tak, naładuj go możliwie jak 

najszybciej.  
 
Ostrzeżenie 

1. Nie wystawiaj produktu na działanie ognia. 
2. Nie używaj w obecności ciężarnych kobiet. 
3. Nie używaj w obecności kobiet karmiących piersią. 
4. Zabrania się używania produktu osobom niepełnoletnim. 
5. Utylizuj wszystkie wyczerpane baterie. 
6. Ludzie cierpiący na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę i/lub choroby układu 
oddechowego powinny stosować produkt z ostrożnością. 
7. Podczas lotu samolotem lub w warunkach podciśnienia, umieść atomizer do 
góry nogami. 
8. Nie rozkręcaj urządzenia. 
 
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z 
przeznaczeniem. 

 

http://www.djdp.eu/

