
1. Έναρξη λειτουργίας On/Off: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας πέντε (5) φορές γρήγορα εντός δύο (2) 
δευτερολέπτων για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Λειτουργία ατμίσματος: Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας  και εισπνεύστε μέσα από το επιστόμιο. Αφήστε 
το κουμπί λειτουργίας και εκπνεύστε.
3. Ρύθμιση της ροής του αέρα: το σύστημα ροής του αέρα στο κάτω μέρος, μπορεί να προσαρμοστεί 
περιστρέφοντας το δακτύλιο ελέγχου ροής του αέρα
4. Αναπλήρωση υγρού: ανασηκώστε και περιστρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα, μέχρι να ανοίξει τελείως. Προσθέστε 
το αγαπημένο σας υγρό αναπλήρωσης μέσα από το άνοιγμα και σύρετε ξανά το καπάκι στην αρχική του θέση, ώστε ο 
μηχανισμός ασφαλούς κλεισίματος να αποτρέψει τυχόν διαρροές.

5. Αλλαγή αντίστασης: αφαιρέστε τη βάση για να ξεβιδώσετε την αντίσταση GT mesh και τοποθετήστε 
την καινούργια. Ασφαλίστε τη βάση πάλι πίσω στη συσκευή. Υπάρχει ποικιλία αντιστάσεων GT που 
διατίθενται για τη σειρά ατμοποιητών Cascade. Επιλέξτε αυτή που επιθυμείτε.

6. Φόρτιση: Σύστημα Ταχείας Φόρτισης. Απλά συνδέστε το καλώδιο USB για να φορτίσετε τη μπαταρία. 
Το ενδεικτικό φωτάκι στο Cascade One (Plus) θα ανάβει κόκκινο κατά τη φόρτιση. Μόλις φορτιστεί 
πλήρως η μπαταρία, θα παραμείνει λευκό.

Προστασία μπαταρίας
- Αν ατμίζετε συνεχόμενα για δέκα δευτερόλεπτα, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει 3 φορές και θα 
διακοπεί αυτόματα η παροχή.
- Προστασία από βραχυκύκλωμα: αν το Cascade One (Plus) ανιχνεύσει κάποιο βραχυκύκλωμα, η φωτεινή 
ένδειξη θα αναβοσβήσει 5 φορές και θα σταματήσει η φόρτιση
- Προστασία χαμηλής τάσης: αν η τάση πέσει κάτω από 3.3 Volts, το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει 3 
φορές και θα σταματήσει η φόρτιση
- Προστασία υπερφόρτισης: το Cascade One (Plus) θα σταματήσει τη φόρτιση μόλις αυτή έχει ολοκληρωθεί
- Προστασία μη σύνδεσης ατμοποιητή: αν το Cascade One (Plus) δεν ανιχνεύσει ατμοποιητή, η φωτεινή 
ένδειξη θα αναβοσβήσει 3 φορές

Ένδειξη ενέργειας της μπαταρίας
Η φωτεινή ένδειξη ανάβει κατά τη χρήση, δείχνοντας το υπόλοιπο ενέργειας της μπαταρίας 

Πράσινο = Υψηλό (πάνω από 70%)
Μπλε = Μέτριο (30%-70%)
Κόκκινο = Χαμηλό (κάτω από 30%)

Προσοχή
1. Η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται από ενηλίκους άνω των 18 ετών. ΟΧΙ από μη καπνιστές ή 
παιδιά, εγκύους ή θηλάζουσες, άτομα με κίνδυνο καρδιοπάθειας ή άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική 
αγωγή για κατάθλιψη ή άσθμα. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι συσκευή διακοπής του καπνίσματος.
2. Απομακρύνετε το προϊόν από παιδιά και κατοικίδια
3. Παρακαλείσθε να μην πετάξετε, ρίξετε ή κακοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να προκληθεί βλάβη
4. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολικές θερμοκρασίες
5. Μην αποπειραθείτε να αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία

Λειτουργίες προστασίας
Προστασία εισόδου USB / Σύστημα εξισορρόπησης της φόρτισης / Προστασία χαμηλής τάσης / 
Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου / Προστασία χαμηλής αντίστασης / Προστασία 
υπερθέρμανσης / Προστασία υπερτροφοδότησης  / Προστασία αποφορτισμένης μπαταρίας

Προφυλάξεις
1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθήκες ανέμων και σκόνης
2. Συνδέστε σωστά το καλώδιο USB στη θύρα. Αποσυνδέστε από τη φόρτιση όταν αυτή ολοκληρωθεί 
πλήρως
3. Μην βάζετε απευθείας τη συσκευή σε τσέπη ή τσάντα για να μην έρθει σε επαφή με νομίσματα, 
κοσμήματα ή άλλα σκληρά αντικείμενα
4. Ο φορτιστής και η μπαταρία μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση, οπότε απομακρύνετε από εύφλεκτα 
αέρια ή παρόμοια υλικά

Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται με κατάλληλα υγρά αναπλήρωσης, κάποια από 
τα οποία μπορεί να περιέχουν νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μια εθιστική ουσία και η χρήση της δε 
συνιστάται στις ακόλουθες ομάδες ανθρώπων:

-Μη καπνιστές ή ανήλικους
-Εγκύους γυναίκες ή θηλάζουσες
-Καρδιοπαθείς, άτομα με στομαχικά ή δωδεκαδακτυλικά έλκη, προβλήματα στο συκώτι ή στα νεφρά, 
άτομα με μακροχρόνια ασθένεια στο λαιμό ή αναπνευστικές δυσκολίες λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή 
άσθματος
-Άτομα με υπερδραστηριότητα του θυρεοειδή αδένα ή που αντιμετωπίζουν φαιοχρωμοκύτωμα (όγκος στα 
επινεφρίδια που επηρεάζει την αρτηριακή πίεση)
-Όσοι χορηγούνται με τα φάρμακα Theophylline, Ropinirole ή Clozapone
Ίσως αντιμετωπίσετε τις παρακάτω παρενέργειες αν χρησιμοποιείτε υγρό αναπλήρωσης με 
νικοτίνη μέσω αυτού του προϊόντος:
-Τάση λιποθυμίας-Ναυτία-Ζαλάδα-Πονοκέφαλο-Βήχα
-Ερεθισμό στο στόμα ή στο λαιμό
-Στομαχική δυσφορία-Λόξιγκα-Εμετό
-Ρινική συμφόρηση
-Ταχυπαλμία / πόνο στο στήθος ή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανήλικους ή μη καπνιστές

Εγγύηση
Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της Vaporesso. Η περίοδος εγγύησης είναι 90 μέρες 
από την ημερομηνία αγοράς. Αν το προϊόν παρουσιάσει κάποιο εργοστασιακό πρόβλημα, θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα 
αντικατασταθεί.
Η εγγύηση δεν ισχύει:
1. Αν ο καταναλωτής δεν παρουσιάσει την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς
2. Δυσλειτουργία ή βλάβη από ακατάλληλη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
3. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας όπως πτώση
4. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών
λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο)
5. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών
(δείτε στο εγχειρίδιο τις οδηγίες λειτουργίας)
6. Δυσλειτουργία ή βλάβη λόγω χρήσης εξαρτημάτων χρήσης μη αυθεντικών
εξαρτημάτων Vaporesso (ατμοποιητές, μπαταρίες, φορτιστές, επιστόμια ή άλλα αξεσουάρ)
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και
προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο,
κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.

Εγχειρίδιο Χρήσης

Κύρια χαρακτηριστικά
Επαναστατικό τριγωνικό σχήμα στη ροή του αέρα, για 
παραγωγή απαλότερου και πυκνότερου σύννεφου ατμού
Μοναδική δομή μόνωσης, που προσφέρει σταθερή και 
έντονη γεύση σε κάθε εισπνοή
Μηχανισμός ασφαλούς κλεισίματος, για την 
αποτελεσματική αποφυγή τυχαίου ανοίγματος στο 
καπάκι και διαρροής του υγρού

Περιεχόμενα συσκευασίας
1 x Cascade One Kit
1 x αντίσταση GT Mesh 0.18Ω (50W-90W)
1 x αντίσταση GT CCELL2 0.3 (35W-40W)
1 x Vaporesso καλώδιο USB 

Προδιαγραφές
Χωρητικότητα αναπλήρωσης δοχείου: 2ml
Χωρητικότητα ενσωματωμένης μπαταρίας: Cascade One: 1800mAh  / Cascade One Plus: 3000mAh
Διαστάσεις: Cascade One: 22x22x121mm - Cascade One Plus: 24.5x24.5x138mm 
Βάρος: Cascade One: 58g / Cascade One Plus: 89g

Cascade One/Cascade One Plus Kit

Σχεδιασμένο στην Καλιφόρνια
Κατασκευαστής: Shenzhen Smoore Technology Limited 
Διεύθυνση:Building 8,Dongcai Industrial Park,Gushu Town,
Baoan District, Shenzhen, China 518102 

Το Σύστημα Διαχείρισης του εργοστασίου SMOORE, έχει αξιολογηθεί και έχει εγγραφεί  υπό το Norm 
cGMP, ISO13485, ISO9001 και ISO14001.TM and ©2016 Vaporesso. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
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Το Cascade One (Plus) είναι ένα εξαιρετικό Kit εκκίνησης για υπέροχη και φορητή απόδοση στο άτμισμα. 
Σε συνδυασμό με τον ευφυούς σχεδιασμού ατμοποιητή Cascade Mini/Baby Sub-Ohm Tank, σας 
προσφέρεται απόλαυση χωρίς όρια.
Η μοναδική δομή μόνωσης διαχωρίζει την αντίσταση από την καμπάνα με το υγρό για να προσφέρει 
σταθερή και έντονη γεύση σε κάθε εισπνοή. Με τη χρήση της νέας, πρωτοποριακής τεχνολογίας 
αντιστάσεων GT Mesh Coil, παράγονται πυκνότερα σύννεφα ατμού και αγνότερες γεύσεις σε χαμηλότερα 
watt. Η ενσωματωμένη μπαταρία 1800mAh-3000mAh με το σύστημα γρήγορης φόρτισης στα 2Α κάνει 
εφικτό το άτμισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

Οδηγίες χρήσης

Ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα της Vaporesso! Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το 
εγχειρίδιο για να εξασφαλίσετε τη σωστή χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με το 
προϊόν ή τη χρήση του, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.vaporesso.com

Επιστόμιο

Καπάκι Γυάλινο δοχείο πυρέξ

Κουμπί λειτουργίαςΑντίσταση Αντάπτορας


