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Zawartość opakowania
• 1x Vaporesso Gen S
• 1x Kabel USB
• 1x Instrukcja obsługi

Specyfikacja
•
•
•
•
•

Wymiary: 93,5 x 53 x 27 mm
Zakres mocy: 5 – 220W
Zakres oporności: 0.03 – 3.0Ω
Napięcie wyjściowe: 6.4 – 8.4V
Zasilanie: 2x Akumulator 18650 (brak w zestawie)

Instrukcja użytkowania
1) Uruchamianie: Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim
odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
2) Wyłączanie: Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie
czasu, aby uruchomić urządzenie.
3) Wapowanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk główny, aby
rozpocząć wapowanie.
4) Ładowanie: Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania
(adapter sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w
przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu. Po poprawnym
podłączeniu, zostanie wyświetlony interfejs prezentujący stopień
naładowania akumulatorów.

Zmiana ustawień
1) Tryb pracy: Naciśnij środkowy przycisk pod ekranem, aby wejść
do opcji wyboru trybu pracy.
a. PULSE: Domyślny, tryb automatyczny. Urządzenie samo
dopasuje odpowiednie ustawienia w zależności od
zainstalowanej grzałki.
b. ECO: Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 40%,
urządzenie automatycznie zmieni ustawienia, aby przedłużyć
czas działania.
c. STC: Gdy urządzenie wykryje grzałkę kompatybilną z trybem
kontroli temperatury, to automatycznie zastosuje
odpowiednie ustawienia.

d. DIY: Ustawienia w pełni definiowane przez użytkownika.
e. SET: Ustawienia systemowe.
2) Instalacja akumulatorów:
a. Odchyl pokrywę baterii z boku urządzenia
b. Zainstaluj akumulatory typu 18650 zwracając uwagę na ich
poprawne umieszczenie. Rekomenduje się, aby korzystać z
akumulatorów z prądem rozładowania większym bądź
równym 30A.
c. Zamknij pokrywę baterii.

Uwaga
• Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i
dzieci poniżej 18 roku życia.
• Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem
dzieci i zwierząt.
• Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru.
• Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
• Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
• Nie korzystaj z akumulatorów, które nie mają wysokiego prądu
(30A) rozładowania lub są uszkodzone.
• W przypadku, gdy 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.

