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Βάση δεξαμενής

Πιέστε προς τα κάτω 
και περιστρέψτε για 
να απελευθερώσετε/
κλειδώσετε την 
δεξαμενή 

1. Τραβήξτε την γλωττίδα για να ανοίξετε.
2. Προσθέστε το υγρό

προσεκτικά.
3. Τραβήξτε τη λαβή για να

κλείσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Περιμένετε 5 λεπτά μετά την πλήρωση για 
να απορροφήσει η αντίσταση το υγρό

1. Γυρίστε τη βάση, για να ανοίξει.
2. Τραβήξτε, για να αφαιρέσετε την

αντίσταση .
3. Τοποθετήστε νέα αντίσταση.
4. Γυρίστε τη βάση, για να κλείσετε

ασφαλώς.

Τρόπος αλλαγής αντίστασης 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ  ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

Οδηγίες χρήσης και επαναπλήρωσης: 
Ασφαλής χρήση: 
Δεν προορίζεται για κατάποση. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή 
του υγρού με το δέρμα. Να διατηρείτε τη συσκευή σας σύμφωνα 
με τις ορθές πρακτικές υγιεινής. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια 
αν αισθανθείτε ναυτία ή εμετό, κατά τη χρήση της συσκευής του 
ηλεκτρονικού τσιγάρου. Τα υγρά αναπλήρωσης του ηλεκτρονικού 
τσιγάρου δεν πρέπει να αναμιγνύονται με οποιαδήποτε άλλα υγρά 
ή ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή του ηλεκτρονικού 
τσιγάρου όταν οδηγείτε. Για να αποφευχθεί πιθανή χορήγηση 
υπερβολικής δόσης νικοτίνης, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλες πηγές της νικοτίνης 
(παραδοσιακά τσιγάρα, πούρα, πίπες, έμπλαστρα, ρινικά σπρέι 
κλπ). Να μην ελευθερώνεται στο περιβάλλον και να μην 
απορρίπτεται στην αποχέτευση. 

Αποθήκευση: 
· Nα φυλάσσεται μακριά από παιδία και ανηλίκους σε 

ασφαλισμένο χώρο αποθήκευσης.
· Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
· Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρη με 

υπερβολική υγρασία ή/και πολύ υψηλές ή χαμηλές 
θερμοκρασίες.  Εάν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τον 
ατμοποιητή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον 

από τη συσκευή, αδειάστε τον από το υγρό αναπλήρωσης και 
αφαιρέστε την αντίσταση.

Κίνδυνος εθισμού και τοξικότητα
Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.
Αν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αναπλήρωσης που 
περιέχει νικοτίνη
Το προϊόν περιέχει νικοτίνη, που είναι εξαιρετικά εθιστική και τοξική 
ουσία Η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται σε μη καπνιστές και 
νέους

Προειδοποιήσεις για Ομάδες κινδύνου: 
Αν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αναπλήρωσης που 
περιέχει νικοτίνη
Μην εισπνέετε το προϊόν αν είστε αλλεργικοί στη νικοτίνη ή σε 
οποιοδήποτε από τα συστατικά του. Εάν έχετε οποιουδήποτε είδους 
προβλήματα υγείας ή οποιαδήποτε μορφή ερεθισμού κατά τη 
χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, συμβουλευτείτε γιατρό. Η χρήση της 
συσκευής δε συνίσταται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του 
θηλασμού. Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου από νεαρή ηλικία 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η νικοτίνη είναι 
μια πολύ επικίνδυνη και μερικές φορές θανατηφόρα ουσία, αν 
χρησιμοποιηθεί ή καταποθεί από μικρά παιδιά. Συμβουλευτείτε 
γιατρό πριν τη χρήση κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης. 

Αντενδείξεις: 
Αν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει 
νικοτίνη
Υπερευαισθησία στη νικοτίνη ή στα περιεχόμενα συστατικά, κύηση, 
γαλουχία, καρδιoαναπνευστική ανεπάρκεια. Η νικοτίνη θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα που έχουν διαγνωσθεί με: 
μέτρια έως σοβαρή ηπατική νόσο, σοβαρή νεφρική νόσο, καρδιακή 
νόσο συμπεριλαμβανομένης της στηθάγχης, της καρδιακής 
ανεπάρκειας, πολύ υψηλή πίεση αίματος, προβλήματα με τον 
καρδιακό ρυθμό ή παλμό, οι ασθενείς που έχουν υποστεί μια 
πρόσφατη καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, 
υπερθυρεοειδισμό, διαβήτη, φλεγμονή του οισοφάγου (σωλήνα 
μεταξύ του στόματος και του στομάχου), φλεγμονή της βλεννογόνου 
του στομάχου (γαστρίτιδα), έλκος στομάχου, έλκος δωδεκαδακτύλου, 
δερματικά προβλήματα, μακροπρόθεσμα προβλήματα στο λαιμό, 
δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφύσημα ή άσθμα, 
εγκυμοσύνη και θηλασμό. 

Ανεπιθύμητα συμπτώματα: 
Αν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει 
νικοτίνη
Συστηματικά συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν κατά τη 
χρήση νικοτινούχων υγρών αναπλήρωσης: ναυτία και έμετος, 
διαταραχές ύπνου, πονοκέφαλος, πόνος στο στήθος εξαιτίας της 

τοξικότητας της νικοτίνης. Ζητήματα ήπιας έως μέτριας τοξικότητας: 
διαταραχή γαστρεντερικού συστήματος, ναυτία, έμετος, ζάλη, 
πονοκέφαλος, τρόμος, εφίδρωση, ακανόνιστος καρδιακός παλμός ή 
ταχυκαρδία, ωχρότητα και υπέρταση είναι κοινά συμπτώματα. 
Ζητήματα σοβαρής τοξικότητας: Σπασμοί, ζάλη, αδυναμία, 
βραδυκαρδία, υπόταση και αναπνευστική ή μυϊκή παράλυση μπορεί 
να συμβούν. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν τυπικά από 30 
λεπτά έως 2 ώρες μετά από στοματική επαφή. Τα συμπτώματα 
μπορεί να εμφανιστούν αμέσως μετά την εισπνοή της νικοτίνης. 

Αν έχετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ή αν ένα 
παιδί κάτω των 12 ετών καταπιεί προϊόν που περιέχει νικοτίνη, 

επικοινωνήστε ΑΜΕΣΩΣ με το γιατρό σας ή με το τμήμα 
επειγόντων περιστατικών του τοπικού νοσοκομείου σας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 21077937777
Στοιχεία επικοινωνίας: παρακαλώ συμβουλευτείτε την εξωτερική 

συσκευασία με τα στοιχεία του υπευθύνου διάθεσης. 


