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Zestaw zawiera: VAPE PEN Nord 

19 Kit  

1x VAPE PEN Nord  19 urządzenie 

(2ml)   

1x grzałka Nord Mesh-MTL 0.8Q 

(Max: 16W)   

1x grzałka Nord Regular 1.40 

(Max: 12W)   

1x kabel USB  

1 x instrukcja obsług

 

 

 

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa  

• W tej ulotce znajdują się ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przed 

użyciem produktu, należy dokładnie zapoznać się z informacjami znajdującymi się 

w tej ulotce. Niewłaściwe użycie lub obchodzenie się z tym produktem może być 

szkodliwe.   

• Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użycia jako e-papieros do 

konsumpcji określonych liquidów. Nie należy używać tego produktu w żadnym 

innym celu. Produkt ten nie jest przeznaczony do bycia urządzeniem 

pomagającym w rzuceniu palenia.   

• Należy używać atomizera znajdującego się w tym zestawie lub innych 

atomizerów i grzałek wyprodukowanych przez firmę SMOK, spełniających wymogi 

zakresu odporności moda. Nie należy używać atomizerów lub grzałek, które nie 

spełniają wymogów zakresu oporności moda w tym zestawie.  

• Aby użyć tego produktu, płyn należy umieścić w  zbiorniku/atomizerze - jak 

objaśniono poniżej. W TYMPRODUKCIE POWINNO STOSOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE 

LIQUIDY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ PRZEPISY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ I INNE 

MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZEPISY. Aby uzyskać informacje odnośnie do tego, 

jakie liquidy mogą być używane w tym produkcie, należy skonsultować się z 

renomowanym sprzedawca e-papierosów i liquidów.   

• Przed użyciem tego produktu, należy dokładnie zapoznać się z wszelkimi 

informacjami i instrukcjami związanymi z bezpiecznym używaniem liquidu 

wapowanego za pomocą tego produktu.   

• Produkt firmy SMOK nie może być oferowany na sprzedaż, oddzielnie lub poza 

tym pudełkiem, lub tą ulotką.  

Instrukcje bezpiecznego używania  

• Z produktem tym należy zawsze obchodzić się ostrożnie:   

- Należy unikać uszkodzenia zewnętrznych i wewnętrznych części tego urządzenia  

- Produkt musi być zawsze suchy. Nie należy zanurzać produktu w wodzie, 

ponieważ nie jest on wodoodporny. Nie należy zanurzać tego produktu w 

roztworze korozyjnym lub przewodzącym, ponieważ może spowodować to 

poważne uszkodzenie, takie jak zwarcie.   

- Jeśli produkt zostanie upuszczony, należy upewnić się, że:   

(1) produkt nie jest zepsuty, pęknięty lub rozbity;   

(2) nie ma wycieku liquidu;   

(3) części urządzenia nie poluzowały i nie rozłączyły się;   

(4) produkt pracuje normalnie i tak, jak powinien;   

(5) ustnik nie został uszkodzony. Produkt, w szczególności ustnik, należy 

wyczyścić. W razie potrzeby produkt należy oddać do naprawy, do renomowanego 

sprzedawcy e-papierosów z gwarancją.   

- Nie należy próbować samemu rozkręcać i skręcać produktu, ponieważ może 

spowodować to uszkodzenie lub obrażenie ciała.   

- Wstrząs mechaniczny, uderzanie lub potrząsanie urządzeniem lub jego 

wyciskanie jest surowo zabronione, ponieważ może uszkodzić to obwód 

elektryczny lub baterię. 

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami przechowywania (poniżej) 

http://www.djdp.eu/


- Baterii nie należy przeładowywać. Produktu nie należy używać, jeśli baterie się 

przegrzeją.   

- Produktu nie należy umieszczać w gorących lub wilgotnych miejscach.  

- Produktu nie należy wystawiać na działanie wilgoci, gorącej lub zimnej 

temperatury, lub na bezpośrednie światło słoneczne.   

- PRODUKT TEN NALEŻY TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.  

 

• NIE NALEŻY UŻYWAĆ produktu, jeśli:   

- jest on zepsuty, nieszczelny, jego części są ułamane lub zdeformowane lub jeśli 

działa nieprawidłowo.   

- podczas ładowania lub wapowania produkt generuje nienormalna temperaturę. 

Baterii nie należy przeładowywać.   

- jeśli liquid wycieka ze zbiornika.   

- jeśli do moda dostanie się płyn korozyjny lub przewodzący.   

- jest jakakolwiek wyczuwalna zmiana w smaku liquidu. - jeśli podejrzewa się 

skażenie drobnoustrojowe lub jakiekolwiek inne skażenie.   

- zbiornik jest pusty lub prawie pusty. Liquid powinien zawsze znajdować się w 

zbiorniku/atomizerze, aby uniknąć nagrzewania na sucha i palenia grzałki. 

- PRODUKT POWINIEN BYĆ SERWISOWANY CO 6 MIESIĘCY. Nie używać, jeśli 

produkt nie przejdzie serwisu. Przed ponownym użyciem należy wymienić 

wszystkie wadliwe części i elementy.  

• Ogólne używanie:   

- Podczas używania tego produktu nie należy jeść, pić lub palić. - Produkt należy 

używać w temperaturze 0-40 C.   

- Po zakończeniu używania produktu zawsze należy zamknąć otwór przepływu 

powietrza.   

- Produkt należy używać z umiarem i zgodnie z instrukcją użytkowania. 

  

- Produktów do wapowania, w tym tego produktu, nie powinno używać się w 

miejscach, gdzie jest to zabronione lub ograniczone.   

- Produktów do wapowania, w tym tego produktu, nie powinno używać się w 

miejscach o wysokiej zawartości tlenu.   

- Nie zaleca się używania produktów do wapowania, w tym tego produktu, 

podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.   

- Używanie papierosów elektronicznych może powodować niepożądane skutki dla 

użytkownika i osób postronnych.  

  

Przed użyciem tego produktu należy dokładnie i w całości przeczytać tę ulotkę. 

  

Przed użyciem tego produktu po raz pierwszy, należy upewnić się, że produkt 

zawiera wszystkie części i elementy.  

Przed pierwszym użyciem produktu  

- Włączanie/wyłączanie: należy w ciągu 2 sekund szybko nacisnąć włącznik 5 

razy, a dioda LED zaświeci się 3 razy.   

- Palenie e-papierosa: należy dłużej nacisnąć włącznik, a zapali się dioda LED. Bez 

atomizera dioda LED zaświeci się 4 razy.   

- Ładowanie: Należy ładować baterię przy użyciu dołączonego kabla USB. W 

trakcie ładowania wskaźnik może mieć trzy kolory symbolizujące różne stany 

naładowania baterii: zielony - ponad 70%, pomarańczowy-30%-70% i czerwony - 

mniej niż 30%. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik wyłączy się.  

Funkcje baterii   

- Duża pojemność baterii: urządzenie posiada wbudowany akumulatorek o 

pojemności 1300 mAh.  

- Zabezpieczenie po 8 sekundach: jeśli włącznik będzie przytrzymywany dłużej niż 

8 sekund, dioda LED zaświeci się 5 razy, a bateria automatycznie odetnie napięcie 

na wyjściu.  

- Zabezpieczenie przed zwarciem: jeżeli wykryte zostanie zwarcie na skutek 

przeciążenia, dioda LED zaświeci się 4 razy, a bateria automatycznie odetnie 

napięcie na wyjściu.  

- Zabezpieczenie przed niskim napięciem: gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3,3 

V, dioda LED zaświeci się 15 razy, a bateria automatycznie odetnie napięcie na 

wyjściu.  



Instrukcje napełniania produktu liquidem   

- Przed całkowitym 

zużyciem liquidu w 

produkcie SMOK, należy 

uzupełnić płyn w zbiomiku. 

Należy to zrobić przed 

całkowitym wyczerpaniem 

się płynu, aby zapobiec 

przepaleniu się grzałki.  

- W celu uzyskania 

instrukcji odnośnie do 

dolewania liquidu 

do produktu SMOK, należy 

skorzystać z poniższych 

instrukcji i instrukcji 

znajdujących się na 

butelkach z liquidem.  

- Użytkownicy powinni 

najpierw upewnić się, że 

dysza przymocowana do 

butelki z liquidem może 

łatwo połączyć się i wsunąć 

do zbiornika/atomizera 

SMOK, Dysza 

przymocowana do butelki z 

liquidem musi mieć 

mniejszą średnicę niż 

wejście (otwór do 

napełniania) w 

zbiomiku/atomizerze 

SMOK. Wejście (otwór do 

napełniania) produktu 

SMOK znajduje się obok. 

Dysza butelki płynu do e-papierosa musi być mniejsza niż poniższe wymiary 

średnicy.  

 

Instrukcje napełniania   

Przed nalaniem płynu do e-papierosa użytkownik powinien nim lekko skropić 

grzałkę, aby się lepiej nasączyła i nie nagrzewała na sucho.   

(1) Zbiorniczek posiada system napełniania od góry. Wystarczy go przytrzymać w 

dłoni, a drugą odkręcić ustnik.   

(2) Należy wlać płyn przez otwór, uważając, aby nie trafił on do środkowej tubki, w 

której przepływa powietrze.   

(3) Należy ostrożnie, lecz dokładnie zakręcić nakrętkę i odstawić zbiorniczek na 

kilka minut, aby bawełna organiczna mogła się nasączyć.  

 

 



- Nalewanie i uzupełnianie powinno odbywać się poza zasięgiem dzieci. 

- Nalewanie i uzupełnianie powinno odbywać się w spokojnym stabilnym otoczeniu. 

Napełniania nie powinno przeprowadzać się w samochodach, pociągach, 

samolotach, łodziach, w ruchu lub innych miejscach, gdzie możliwe jest rozlanie 

liquidu.   

- W przypadku rozlania podczas napełniania lub dolewania, należy natychmiast: 

  

(1) Zabezpieczyć i zamknąć zbiornik/atomizer SMOK i pojemnik z liquidem 

uzupełniającym;   

(2) Trzymać te produkty poza zasięgiem dzieci, zwierząt i zwierząt domowych; 

  

(3) Natychmiast wyczyścić wyciek, wycierając i zbierając rozlaną ciecz za pomocą 

suchego ręcznika papierowego i wyrzucić ten ręcznik poza zasięg dzieci, zwierząt i 

zwierząt domowych;   

(4) Umyć obszar wycieku za pomocą środku dezynfekującego lub innych produktów 

czyszczących do użytku domowego. Podczas sprzątania wycieku należy użyć 

rękawiczek lub innego sprzętu ochronnego jeśli jest to konieczne. Po zakończeniu 

sprzątania należy dokładnie umyć ręce. Rozlaną ciecz należy posprzątać jak 

najszybciej.  

Instrukcja wymiany grzałki 

Należy najpierw odkręcić grzałkę  

od zbiorniczka, a następnie zamontować nową 

Instrukcje przechowywania   

• Przechowywać

- Poza zasięgiem dzieci.   

- Zamknięte  

- Oddzielnie i z dala od jedzenia i picia.   

- Oddzielnie i z dala od wyrobów medycznych i lekarstw.   

- W wentylowanym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, aby 

uniknąć zwarcia spowodowanego kontaktem z innymi materiałami metalowymi.  

- Z dala od zwierząt i zwierząt domowych. 

• Nie przechowywać produktu przez długi czas, jeśli jest w nim liquid. Jeśli produkt 

nie będzie używany przez 2-3 dni: należy wyjąć z niego atomizer i wylać liquid, aby 

uniknąć wniknięcia płynu do produktu i skrócenia żywotności produktu. Aby 

wyczyścić atomizer, należy udać się do sprzedawcy. Nie należy czyścić atomizera 

samemu.  

• W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i 

wyjąć baterię, jeśli produkt ma wyjmowane baterie (wyłączyć MOD w przypadku 

wbudowanych ogniw baterii), uszczelnić baterię, mod i atomizer i przechowywać je 

oddzielnie.  

• Produktu nie należy umieszczać na działanie mocnych promieni słonecznych na 

zewnątrz lub w samochodzie, ponieważ może to spowodować przegrzanie i 

uszkodzenie obwodu oraz spowodować zagrożenie pożarowe ze względu na wysoką 

temperaturę.  

Instrukcje dotyczące instalowania i ładowania baterii   

- Produktu nie należy ładować w gorących, zimnych lub wilgotnych miejscach lub w 

bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych, ponieważ może wystąpić zwarcie. 

  

- Nie należy ładować tego produktu w pobliżu otwartego ognia, gorącej kuchenki, 

materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub gazu.   

- Nie należy korzystać z ładowarki baterii powyżej 5 V. Do ładowania należy używać 

oryginalnego kabla i renomowanej ładowarki.    

- Aby przedłużyć żywotność baterii, należy odłączyć kabel USB w ciągu 2 godzin od 

naładowania baterii.   

- Jeśli bateria się łuszczy, wybrzusza, przegrzewa, wycieka, wydobywa się z niej 

obcy zapach itp., należy niezwłocznie zaprzestać używania urządzenia i natychmiast 

skontaktować się ze sprzedawcą.  

Ostrzeżenie zdrowotne 
Ostrzeżenie zdrowotne ma zastosowanie, kiedy produkt używany jest zgodnie z 
przeznaczeniem i w pełni naładowany/wypełniony liquidem zawierającym 
nikotynę. 

Ten produkt nie zawiera liquidu w momencie zakupu przez konsumenta.  

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z 

przeznaczeniem. 


