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Zawartość opakowania 
• 1x B3 MTL RTA 
• 1x Szklana tubka 
• 2x Tubka PEI 
• 2x Ustnik 
• 3x Rurka przepływu powietrza 

• 1x Zestaw akcesoriów 

• 1x Instrukcja obsługi 

• 1x Grzałka Superfine MTL Fused Clapton 0.74Ω 

Instrukcja użytkowania 
1) Przygotowanie atomizera do użycia: 

a. Otwórz atomizer w celu oddzielenia podstawy od zbiornika. 

b. Zdemontuj z podstawy pierścień łączący. 

c. Zamontuj grzałkę wraz z watą i nasącz watę e-liquidem. 

d. Po ponownym połączeniu podstawy i zbiornika obróć górną 

pokrywę o 90 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara w celu otwarcia, następnie napełnij zbiornik e-liquidem 

przez wyznaczony otwór. 

e. Wybierz i zamontuj preferowaną rurkę przepływu 

powietrza. 

2) Wymiana rurki przepływu powietrza: 

a. Przygotuj atomizer i rurki przepływu powietrza. 

b. Wyciągnij rurkę 1.2, dostęp do niej znajduje się u spodu 

atomizera, pełni rolę pinu. 

c. Wybierz preferowaną rurkę przepływu powietrza i włóż ją 

do podstawy atomizera. 

3) Montaż dużego zbiornika: 

a. Obróć i zdemontuj górną pokrywę, następnie usuń z 

atomizera małą tubkę. 

b. Przymontuj długą tubkę do górnej pokrywy. 

c. Zamontuj rurkę łączącą do podstawy atomizera. 

d. Ponownie złóż atomizer. 

 



Uwaga 
• Zawartość opakowania powinna znajdować się poza zasięgiem 

dzieci, zwierząt i nie palących. 

• Produkt jest przeznaczony do użycia z e-liquidami o różnych 

zawartościach nikotyny, jeśli będziesz miał bezpośredni kontakt z 

płynem niezwłocznie umyj ręce. 

• Kontakt z e-liquidem może być szkodliwy jeśli ten dostanie się do 

oczu, w takim wypadku przemyj je wodą i skontaktuj się z 

lekarzem. 

• W przypadku połknięcia e-liquidu wypłucz usta i natychmiastowo 

skontaktuj się z lekarzem. 

• W momencie kontaktu z lekarzem miej ze sobą opakowanie bądź 

etykietę e-liquidu. 

• Nie przeznaczony do użycia przez kobiety w ciąży bądź karmiące 

piersią. 

• Nie przeznaczony do użycia przez osoby posiadające choroby 

serca, ciężkie nadciśnienie lub cukrzycę. 

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z 

przeznaczeniem. 


