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Zawiera:
1 x Atomizer Limitless 24RDA
1 x śrubokręt
1 x części zapasowe
1 x Instrukcja obsługi

Parametry techniczne:
Średnica : 24mm

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI
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Uzupełnianie płynem:
1. Przytrzymaj zbiornik jedną ręką, a drugą odchyl górne
wieczko pociągając ją do góry od strony podcięcia.
2. Wlej płyn bezpośrednio na nośnik zwracając uwagę aby nie
zalać kanału powietrzenego.
3. Dociśnij nakrętkę ostrożnie i mocno. Następnie pozostaw na
kilka minut, aby bawełna została dokładnie nasączona płynem.
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Budowa grzałki
1. Przed rozpoczęciem upewnij się, że twoje ręce są czyste.
2. Odłącz atomizer od zasilania.
3. Instalacja i ustawienie wstępnie owiniętej grzałki:
Umieść grzałkę w otworach mocujących i dokręć. Gdy wszystko
znajdzie się na swoim miejscu upewnij się, że grzałka jest
zamocowana pośrodku i ustawiona w linii z otworem przepływu
powietrza, a także upewnij się, że grzałka NIE dotyka podstawy
i ścianek.
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4. Odetnij końce drutu.
5. Utnij pasek bawełny i upewnij się, że to nie jest on zbyt duży
ani zbyt mały.
6. Załóż / zroluj bawełnę i umieść ją w środku.
7. Przytnij końce bawełny pod kątem i upewnij się, że nie jest
ona zbyt długa ani zbyt krótka.
8. Zwilż grzałkę płynem i dopasuj bawełnę.
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Ostrzeżenie:
Grzałki muszą być sprawdzane pod kątem oporu przed ich
użyciem w urządzeniu i okresowo sprawdzane w celu
upewnienia się, że oporność pozostaje taka sama.
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Uwaga:
1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podłącz atomizer do źródła zasilania właściwego do
zamontowanej grzałki.
3. Unikaj wlania się płynu do ust.
4. Nie przechowuj płynu wewnątrz atomizera, jeśli urządzenie
nie będzie używane przez dłuższy czas.
5. Napełnij ponownie zbiornik, gdy prawie cały płyn jest już
zużyty, aby zapobiec rozgrzewaniu atomizera na sucho.
6. Nie upuszczaj, nie rzucaj ani nie obchodź się nieostrożnie z
tym produktem, ponieważ może dojść do uszkodzenia powłoki
zewnętrznej lub elementów wewnętrznych.
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Ostrzeżenie:
1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania dla
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. Należy bezwzględnie zabezpieczyć urządzenie na czas
przenoszenia.
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Importer nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z
przeznaczeniem
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