VooPoo X-217 MOD
Instrukcja obsługi

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI
Dystrybutor:
DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247
www.djdp.eu
Dane techniczne:
• Wymiary: 93,6 mm x 50,6 mm x 33 mm
• Regulowana moc: 5W - 217 W.
• 2x przejściówka dla akumulatorów 18650
• Napięcie wyjściowe: 0,5 V-7,5 V.
• 1x kabel Micro USB
• Regulowana temperatura: 100 ° C-315 ° C / 200 ° F-600 ° F
• Obsługiwane tryby: VW / VV / TC- (NI / TI / SS) / Rezystancja krzywej: 0,05
Ω-1,5 Ω dla trybów temperatury 0,05 Ω-3 Ω dla trybu mocy
• Baterie: 2x 18650/20700/21700 (co najmniej 25A) - brak w zestawie
• Prąd wyjściowy: maks. 40A
• Ładowanie: port micro USB (5 V / 1,5 A)
• Gwint: 510
Użytkowanie:
1) Włączanie / wyłączanie zasilania: Włóż akumulatory 2x 21700, naciśnij przycisk
„Power” 5 razy z rzędu, aby włączyć / wyłączyć urządzenie.
2) Wybór trybu: Naciśnij przycisk „Power” 3 razy z rzędu. Powtarzane potrójne
kliknięcie, pozwala poruszać się między trybami.
3) Tryb watowy (POWER MODE): Możliwość ustawienia mocy od 5W-217W.
Przytrzymaj przyciski „+” i „-”, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych
ustawień trybu Wat.
4) Tryb temperatury (TC MODE): Regulacja temperatury w zakresie 100-315 ° C.
Wybierz jeden z trybów SS, Ti, Ni i TCR Ustaw stopnie Celsjusza (° C) lub
Fahrenheita (° F). Przytrzymaj przyciski „+” i „-”, aby uzyskać dostęp do bardziej
szczegółowych ustawień trybu temperatury.
5) Ustawienia systemu: Naciśnięcie przycisków „+” i „-” w trybach konfiguracji
spowoduje przejście do szczegółowych ustawień systemu.
Menu ustawień:
A) Zablokuj / Odblokuj
B) Ustawienie zegara: Opcja wyłączenia wyświetlacza i włączenia zegara z diodą
LED po 30 sekundach, maksymalnie do 30 minut.
C) Jasność wyświetlacza: regulowana od 1 do 10
D) Ustawienie diody LED podświetlenia: Możliwość ustawienia 4 trybów
podświetlenia: Tęcza, Zielony, Czerwony i Niebieski. Alternatywnie możesz
wyłączyć podświetlenie.
E) Ustawienia tapety: Możesz ustawić tło wyświetlacza, masz 8 różnych tapet do
wyboru.
F) Ustawienie języka: wybierz angielski lub chiński.
G) Ustaw datę i godzinę
H) Ustaw wyświetlanie czasu
Instalacja baterii:
Baterie nie są dołączone. Użyj akumulatora 21700 lub 18650 (z przejściówką) o
wysokim prądzie rozładowania. Włóż baterię zgodnie z symbolami biegunowości
baterii +/-. Używaj tylko sprawnych akumulatorów bez uszkodzeń i zarysowań!
Ostrzeżenia
• Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia, kobiet w ciąży
lub karmiących piersią, osób z chorobami serca, depresją lub astmą.
• Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
• Nie podejmuj prób własnoręcznych napraw.
• Przechowuj urządzenie z dala od wysokiej temperatury i wilgoci, w innym
przypadku może dojść do uszkodzenia.
• Nie używaj urządzenia w celu innym niż inhalacja.
• Ten produkt może być szkodliwy dla zdrowia i zawiera nikotynę, która
uzależnia.
• Jeżeli poczujesz się źle, przestań korzystać z urządzenia i skonsultuj się ze
swoim lekarzem.
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z
przeznaczeniem.

