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Zawartość opakowania 
• 1x Vinci Pod Royal Edition 
• 1x Kabel USB-C 
• 1x Kartridż 0.8Ω (zainstalowany) 

• 1x Kartridż 1.2Ω 
• 1x Instrukcja obsługi 

Specyfikacja 
• Wymiary: 24*14*93,5mm* 
• Maksymalna moc wyjściowa: 15W 
• Bateria: 800mAh (wbudowana) 
• Napięcie wyjściowe: 3.2V-4.2V 
• Napięcie ładowarki: 5V/1A* 
• Zakres oporności: 0.6Ω-3.0Ω 
• Pojemność: 2ml 

Instrukcja użytkowania (POD) 
1) Stan naładowania baterii: 

a. >60% - kolor zielony 
b. 20-60% - kolor niebieski 
c. <20% - kolor czerwony 

2) Dioda sygnalizacyjna w trakcie ładowania:   
a. Bateria naładowana: dioda świeci się kolorem zielonym 
b. Bateria ładuje się: odpowiadające stanowi naładowanie 
baterii diody mrugają 
 
 
 
 



3) Dioda sygnalizacyjna w trakcie użytkowania:  
a. Podczas normalnego działania: Odpowiadająca stanowi 
naładowania dioda staje się coraz jaśniejsza. 
b. Słaba bateria: Dioda sygnalizacyjna zaświeci się 10 razy w 
kolorze czerwonym. 
c. Krótkie spięcie: Lampka kontrolna zaświeci się na czerwono 
przez dwie sekundy. 
d. Sprawdź atomizer: Dioda sygnalizacyjna zaświeci się 
jednokrotnie na kolor czerwony. 
e. Koniec czasu: Dioda sygnalizacyjna zaświeci się 8 razy. 
f. Zbyt wysoka temperatura: Dioda sygnalizacyjna zaświeci się 
na kolor czerwony 15 razy. 

4) Zabezpieczenia: 
a. Overtime protection: Urządzenie przestanie podawać 
napięcie po ośmiu sekundach ciągłego działania. 
b. Low battery protection: Urządzenie posiada zabezpieczenie 
przed zbytnim rozładowaniem akumulatora. 
c. Short-circuit protecion: Urządzenie posiada zabezpieczenie 
przed zwarciem. 
d. Output over-current protection: Urządzenie posiada 
zabezpieczenie przed przeciążeniem/przepięciem . 
e. Overcharge protection: Urządzenie posiada ochronę przed 
przeładowaniem. 
f. Over-temperature protection: Urządzenie posiada 
zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą. 

Instrukcja użytkowania (Kartridż) 
1) Uzupełnianie kartridża: 

a. Zdemontuj ustnik (górną, czarną część kartridża). 
b. Uzupełnij kartridż płynem poprzez odpowiedni otwór. 

c. Zamontuj ponownie ustnik. 

2) Pierwsze użycie: Uzupełnij kartridż płynem, przed zaciągnięciem 

odczekaj co najmniej pięć minut. 

Uwaga 
● Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży 

lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia, astmatyków, 

osoby cierpiące na depresje oraz osoby u których występują 

choroby sercowe. 
● Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, ognia oraz wody. 
● Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, 

ładować kablem USB dołączonym do zestawu. 

● Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą. 

● Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu. 
● W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego 

produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i 
natychmiastowy kontakt z lekarzem. 

● Recykling:  Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów z 
gospodarstw domowych. Produkt musi zostać zutylizowany  w 
punkcie, który posiada kosz na zużyte baterie. 

● W przypadku dłuższego okresu nie używania w celu utrzymania 
akumulatora w odpowiedniej kondycji zalecane jest regularne 
ładowanie 

● Demontaż produktu po awarii jest zabroniony 
● Istnieje możliwość pojawienia się wycieku w trakcie podróży 

lotniczej. Przed podróżą należytym jest odseparowanie kartridży 

od innych ważnych przedmiotów 
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z 

przeznaczeniem. 


