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AKKUMULÁTOR
Akkumulátor cella

Akkutöltés

Nyomógombos (gombnyomásra aktivál)
280 mAh - újratölthető Li-Ion
DC 5V - 0,5A USB-C port

Hossz: 104mm 
Szélesség: 18mm
Mélység: 16mm

eldobható vaporizer készülék

foaio-m1-um-2209

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FOAIO M1

TANK
Tartály

Fűtő elem
Ellenállás

zárt rendszer (nem újratölthető)
1,0 ml, hőálló üveg
Kerámia fűtési technológia
1,4 Ω

Nyomja meg a gombot 5x Kapcsolja BE vagy KI a készüléket - kék LED 5x villan
Nyomja meg a gombot 5x Kapcsolja KI a készüléket - piros LED 5x villan
Nyomja meg a gombot 2x Előmelegítés 2,5 V-on 10 másodpercig - piros/zöld/kék LED felváltva villan 
Nyomja meg a gombot 3x Állítsa be a feszültséget 2,5 V-ra - piros LED 3x villan
Nyomja meg a gombot 3x Állítsa a feszültséget 3,0 V-ra - kék LED 3x villan
Nyomja meg a gombot 3x Állítsa be a feszültséget 3,5 V-ra - zöld LED 3x villan

GOMB FUNKCIÓK

HASZNÁLAT
❶ Kapcsolja BE a készüléket így: nyomja meg a gombot 5x mire a kék LED 5x felvillan. 
❷ Nyomja meg a gombot 2x mikor a készülék be van kapcsolva, így elindítja az előmelegítési funkciót ( 2,5 V-on fűt 
10 másodpercig). Ha a LED villogás megszűnik, elkezdheti a slukkolást.
❸ Tartsa lenyomva a gombot, közben szívjon a szipkába. Max. 1-2 mp belégzés után engedje el a gombot és fújja 
ki a belélegzett párát. Ismétlés előtt várjon legalább 1 percet.
Ha lemerült az akkumulátor, a piros LED villog és a készülék kikapcsol. Töltse fel az akkumulátort az USB-C porton 
keresztül. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött a LED fénye kialszik. 

FIGYELEM! A kannabisz desztillátumok belégzése utáni köhögés vagy torok irritáció gyakori mellékhatás lehet, 
különösen a kezdő inhalálóknál. Ez elkerülhető, ha betartja a vonatkozó utasításokat, különösen a következőket. A 
slukkolás időtartama max. 1-2 mp. Kezdjen 1 mp-es slukkal amit idővel emelhet. 2 belégzés között várjon minimum 1 
percet. Kezdjen 3 perces szünetekkel, amit idővel csökkenthet. Minden belégzés előtt végezze el a 10mp-es 
előfűtést. Ezt a funkciót a készülék gombjának 2-szeri megnyomásával tudja elindítani. Ekkor a készülék 10mp-ig 
előfűt, a LED kijelző váltott színben villog. Mikor a LED villogás megszűnik, megkezdeti a slukkolást.

FIGYELEM! A termék használata fiatalkorúaknak nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, propilén-glikol allergiában 
szenvedők használat előtt konzultáljanak orvosukkal. Gyermektől elzárva tárolandó.

JÓTÁLLÁS (GARANCIA)
A jótállás feltételeit a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határpzza meg. Hiba esetén vegye 
fel a kapcsolatot a forgalmazóval, akitől a hibás terméket vásárolta.
Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Termék megtekintése: https://bit.ly/3LlbFpA 

ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE 
Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétbe dobja, hanem gyűjtse azokat más 
hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az 
elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta 
egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is.
A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a 
következő internetes oldalon tájékozódhat:           http://www.relem.hu/elemhasznaloknak/gyujtohelyek

1 adag= 1 slukk ≈ 250slukk/1ml
Lélegezzen be 1 másodpercig, és várjon legalább 1 percet (kezdetben inkább 10-15 percet), mielőtt tovább slukkol.

ADAGOLÁS


