exceed-grip_pod_hu-1912

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Patron

Szipka
Patron
Tűzgomb

LED
USB port

PATRON TÖLTÉS

EXCEED Grip POD verzió
FIGYELMEZTETÉS
Az elektromos cigaretta használata nem javasolt várandós, szoptatós kismamáknak, szív, és érrendszeri betegségben, magas
vérnyomásban szenvedőknek, asztmásoknak és nem dohányzó személyeknek. Tilos a használata 18 éven aluliaknak. Tartsa
e-cigarettáját gyermektől elzárva!

AZ EREDETISÉG ELLENŐRZÉSE:
Kaparja le a csomagoláson található Security Code címke bevonatát, és a 16 kódú biztonsági kódot látja. Látogasson el a
http://www.joyetech.com/batchcode.php oldalra, és adja meg a számokat sorrendben, ha a termék eredetét ellenőrizni szeretné.

http://www.joyetech.com/batchcode.php
HASZNÁLAT:
Ki/be kapcsolás: Gyorsan, egymás után kattintson 5-ször a gombra, a tartályfény 5-ször villog, jelezve, hogy a készülék használatra
kész. Ugyanígy 5 gyors gombnyomással kikapcsol.
E-liquid feltöltés: Húzza ki a patront az ábra szerinti nyíl irányába és nyissa ki az oldalsó gumidugót. Tartsa a patront fejjel lefelé, és
a lyukon keresztül töltse fel a patront folyadékkal (ne töltse túl). Használat előtt várjon 5 percet, hogy a folyadék jól átitassa a
rendszert.
Slukkolás: Csatlakoztassa a patront az akkumulátorhoz. Szívjon a szipkába, közben nyomja meg a gombot. Tartsa nyomva a szívás
időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a gombot.
Az akkumulátor töltöttsége: Bekapcsolt állapotban kattintson egyszer a gombra. A jelzőfény fehéren világít, ha az akkumulátor
töltöttsége meghaladja a 20% -ot. Ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 20%, a jelzőfény pirosan világít.
Akkumulátor töltés: Az akkumulátorokat az akkun lévő USB porton keresztül töltheti. A LED pirosan világít a töltés alatt. A töltés
végeztével a LED világítása kialszik.
Patron csere: Ha a feltöltött patron használatakor nem olyan minőségű vagy mennyiségű gőz képződik, mint korábban, cserélje ki a
patront egy újra. A készletben 2db patront talál. Továbbí patront kereskedőjénél szerezhet be. Patron típusa: Joyetech EXCEED Grip
POD patron

JELZÉSEK ÉS VÉDELEM
Rövidzár-védelem: a,) A rövidzárlat a használat megkezdése előtt: a gomb fénye 5-szer villog, majd kikapcsol. b,) Rövidzárlat
használat közben: a jelzőfény 3-szor villog a rövidzárlat előtt (alaphelyzetbe állítás)
Időkorlát-védelem: Ha a tűzgombot 10 másodpercig nyomva tartja, a LED 3-szor villog, majd a porlasztás leáll. A készülék
bekapcsolásához kattintson 5-ször ismét a tűzgombra.
Alacsony-feszültség védelem: Ha az akkumulátor feszültsége kisebb, mint 3,3 V, a LED villog 5-ször, ha megnyomja a tűzgombot.
Ismételt gombnyomásnál a LED 40-szer villog és a készülék kikapcsol. Kérjük, töltse fel a készüléket.
Ellenállás vizsgálat: a,) Ha az ellenállás nagyobb, mint 3,0 ohm, a gomb lenyomásakor a LED lassan villog 10-szer. b,) Ha az
ellenállás alacsonyabb, mint 0,3ohm, a LED 3-szor gyorsan villog, ami alacsony ellenállásra vagy potenciális rövidzárlatra utal.

FIGYELMEZTETÉS



A termék használata ﬁatalkorúak és nemdohányzók számára
nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy
propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és
cukorbetegek keressék fel orvosukat.

ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!)
Az adaptereket és más kiegészítőket USB 5V / 12V
(védőtokok, asztali tartók) megvásárolhatja a
Nemzeti Dohányboltokban

https://youtu.be/W-xmu47s7k4

USB 5V / 220V

KARBANTARTÁS
Tárolja és töltse az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér télen
vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papirzsebkendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzspapírt. Ne nyissa fel az
akkumulátor testet mert a garancia elvész. TILOS az akkumulátort dobálni, kiszúrni, vízbe vagy más folyadékba mártani.

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
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Hiba esetén vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazóval!
Helytelen
használatból
eredendő kárért semmilyen
felelősséget nem vállalunk.
Harmadik
féltől
vásárolt
termékre a garancia nem
vonatkozik.
Részletes
feltételek:
http://bit.ly/29QKKz9

