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Zawiera:
1x VAPE PEN 22 (22 mm)
1x grzałka 0,3 Ω Dual Core
(zainstalowana fabrycznie)
1x grzałka 0,3 Ω Dual Core
1x kabel zasilający USB
1x instrukcja obsługi
Części zamienne

Parametry techniczne:
Materiał: Stal nierdzewna
Wymiary: 22mm x 107mm
Pojemność baterii: 1650 mAh
Gwint: 510 (M7x0,5)
Waga: 90g

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI
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Importer:
DJDP sp. z o.o. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691
tel.: +48571277247
www.djdp.eu
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Weryfikacja
1. Skorzystaj ze swojego smartfona lub komputera aby
odwiedzić oficjalną stronę SMOK: www.smoktech.com/support
2. Zarysuj powłokę etykiety zabezpieczającej na opakowaniu,
aby uzyskać kod zabezpieczający. Wpisz je w odpowiednie pola
na stronie internetowej, aby zweryfikować oryginalność
produktu. Uwaga: Wynik wyświetli się po kilku sekundach.
3. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z
konsultantem SMOK poprzez e-mail, telefon lub stronę
internetową, aby uzyskać więcej pomocy.
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Funkcje baterii:
1. Duża pojemność baterii: VAPE PEN 22 posiada wbudowany
akumulator o pojemności 1650 mAh .
2. Zabezpieczenie ośmiosekudowe: biała dioda LED mrugnie 5
razy, gdy przycisk zasilania zostanie przytrzymany dłużej niż 8
sekund, a akumulator automatycznie zaprzestanie podawania
napięcia.
3. Zabezpieczenie przed zbyt niskim oporem grzałki: gdy opór
atomizera jest mniejszy niż 0,1 ohm lub większy niż 2,5 ohm, to
biała dioda LED mrugnie 4 razy i automatycznie odłączy
zasilanie.
4. Zabezpieczenie przed zwarciem: jeśli zostanie wykryte
zwarcie, biała dioda LED zaświeci się 4 razy i automatycznie
odłączy zasilanie.
5. Ochrona przed niskim napięciem: gdy pojemność baterii jest
niższa niż 3,3V, dioda LED mrugnie 15 razy, a akumulator
automatycznie odłączy zasilanie.
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6. Wskaźnik żywotności baterii: wskaźnik zużycia baterii będzie
migać 4 razy za każdym razem, gdy się zaciągniesz.
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Zasilanie:
1. Włączanie / wyłączanie zasilania: należy nacisnąć przycisk
zasilania 5 razy aby włączyć lub wyłączyć zasilanie, biała dioda
LED mrugnie 3 razy.
2. Długo przytrzymaj przycisk zasilania aby vapować, dioda LED
zmieni kolor na biały. Bez atomizera biała dioda LED mrugnie 4
razy.
3. Akumulator można naładować za pomocą dołączonego kabla
USB. Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono, a gdy
akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik będzie
wyłączony.
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Atomizer:
Jak wypełnić płynem:
1. Zbiornik jest napełniany od góry, wystarczy przytrzymać
zbiornik jedną ręką, a następnie drugą odkręcić ustnik i górną
nakrętkę.
2. Wlej płyn przez otwór zwracając uwagę na to, aby nie nalać
go do centralnego wylotu powietrza.
3. Dokręć nakrętkę ostrożnie i nie za mocno. Następnie
pozostaw na kilka minut, aby bawełna została dokładnie
nasączona płynem.
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Wymiana grzałki atomizera:
Najpierw odkręć ustnik, górną nakrętkę i szklaną rurkę, a
następnie wykręć grzałkę atomizera z podstawy i zastąp ją
nową.
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Ostrzeżenie:
1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania przez
ludzi młodych (poniżej 18 roku życia), osób niepalących, kobiet
w ciąży i karmiących piersią, osób uczulonych / wrażliwych na
nikotynę, osób cierpiących na choroby układu krążenia i
oddechowego.
Przeciwwskazania:
1. Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy
urządzenia, gdyż może dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń
ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokich
temperatur lub wilgoci.
3. Nie używaj tego urządzenia do celów innych innych niż
vapowanie.
4. Nie używać w miejscach brudnych i o wysokim zapyleniu.
5. Nie używać jeżeli produkt uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu.
6. Nie ładować jeżeli urządzenie zostało przeniesione z miejsca
o niskiej temperaturze.
7. Ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki/portu o prądzie
5V/1A lub niższym.
8. Nie pozostawiać urządzenia podczas ładowania bez nadzoru,
po zakończeniu ładowania odłączyć bezzwłocznie od źródła
prądu.
9. Należy bezwzględnie zablokować urządzenie na czas
przenoszenia.
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Importer nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z
przeznaczeniem
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