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Instrukcja obsługi: 
 
Przycisk: Główny przycisk, zwany jest potocznie przyciskiem “FIRE” 
 
Włączenie: Proszę nacisnąć przycisk „FIRE” 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby 
uruchomić urządzenie, dioda LED mrugnie 3 razy. 
 
Wyłączenie: Proszę nacisnąć przycisk „FIRE” 5 razy w krótkim odstępie czasu, 
aby wyłączyć urządzenie, dioda LED mrugnie 3 razy. 
 
Użycie: Przytrzymaj przycisk I zaciągnij opary przez ustnik. Zwolnij przycisk 
przed wydechem. 
 
Ładowanie: Do ładowania użyj kabla dołączonego w zestawie. Wystarczy wpiąć 
kabel do urządzenia, a następnie drugi koniec przewodu umieścić w adapterze 
sieciowym, komputerze lub powerbanku. 
Po podłączeniu czerwona i niebieska dioda LED zaświeci 3 razy. 
Bateria może być włączona lub wyłączona podczas ładowania, dioda LED będzie 
zmieniać kolor wraz ze wzrostem napięcia akumulatora. 
Kiedy urządzenie zostanie odłączone od ładowania oby dwie diody zaczną mrugać 
6 razy. 
Kiedy urządzenie zostanie naładowane do pełna, niebieska dioda zaświeci 20 razy. 
Kiedy wystąpi zwarcie lub przepięcie, dioda LED zaświeci 6 razy po czym 
urządzenie mimo podłączenia ładowarki automatycznie zapobiegnie ładowaniu. 

 
Zabezpieczenia 
1.Przeciw nadmiernym użytkowaniem: Urządzenie wyłączy się, jeśli inhalowanie 
trwa dłużej niż 10 sekund. Dioda LED zaświeci 8 razy. 
2. Przed za niskim napięciem: Kiedy napięcie akumulatora spadnie poniżej 3.2V, 
urządzenie wyłączy się, a dioda LED zaświeci 15 razy. 
3. Przed zwarciem w atomizerze: Kiedy nastąpi zwarcie atomizera, dioda LED 
zaświeci 5 razy, urządzenie będzie w trybie czuwania. 
4 Przed zwarciem akumulatora: Kiedy wystąpi zwarcie lub przepięcie dioda LED 
zaświeci 6 razy po czym urządzenie mimo podłączonej ładowarki automatycznie 
zapobiegnie ładowaniu. 
                                                                                                 
UWAGA! 
1. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez dzieci poniżej 18 lat, 
kobiet w ciąży lub karmiących piersią, lub osoby zagrożone chorobami serca, 
depresją lub astmą. 
2. Proszę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. 
3. Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie lub obrażenia ciała. 
4. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokiej temperatury lub 

wilgotności, w przeciwnym razie może on ulec uszkodzeniu. 
5. Proszę nie używać tego produktu do innych celów niż vapowanie oraz nie 
połykać e-liquidu. 
6. Ten produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera uzależniającą 
nikotynę. 
7. W przypadku osób u których wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego 
produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z 
lekarzem. 
 
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z 
przeznaczeniem. 
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