Προειδοποίηση: αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο από ενηλίκους σε
νόμιμη ηλικία για κάπνισμα. Αυτό το προϊόν δεν έχει αξιολογηθεί από τον
οργανισμό φαρμάκων και τροφίμων και δεν προορίζεται ως αγωγή για μείωση,
αποφυγή ή θεραπεία καμιάς ασθένειας. Επίσης δεν προορίζεται ως μέσο
διακοπής του καπνίσματος. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υγρά
αναπλήρωσης που πιθανόν να περιέχουν νικοτίνη και δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται από παιδιά, εγκύους ή θηλάζουσες, ή από άτομα με κίνδυνο
καρδιακής νόσου, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη, άτομα που λαμβάνουν
φάρμακα για το άσθμα ή αντικαταθλιπτικά ή οποιονδήποτε που μπορεί να έχει
ευαισθησία στη νικοτίνη. Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα όπως
το επιστόμιο. Απομακρύνετε το πάντα από τα παιδιά και τα ζώα για την αποφυγή
βλάβης από κατάποση.

Σημείωση: για επιπρόσθετες και πιο λεπτομερείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και
των πληροφοριών για τις διάφορες αντιστάσεις, σαρώστε το QR Code για βίντεο οδηγιών

Πληροφορίες για τις αντιστάσεις:
0.5Ω αντίσταση Plexus Z
Ανώτερη γεύση και μεγάλη διάρκεια
(14-19W)

1.6Ω αντίσταση Kanthal
Για πιο ψυχρό ατμό, απαιτείται λιγότερη
ισχύς (10-14W)

0.8 αντίσταση Kanthal
Για πιο θερμό ατμό, απαιτείται περισσότερη
ισχύς (15-18W)

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Αφαιρέστε την προ εγκατεστημένη
αντίσταση

Διαποτίστε την
αντίσταση*

Τοποθετήστε την
αντίσταση με την
αντίθετη κατεύθυνση
από το βήμα 1
Γεμίστε το δοχείο

Το δοχείο έχει ένα αυτόματο
κλείσιμο για το υγρό το οποίο
μπλοκάρει όταν εσείς
ανοίγετε το τανκ για να
γεμίσετε αποφεύγοντας έτσι
την υπέρ τροφοδοσία της
αντίστασης κατά την
αναπλήρωση. Περιμένετε για
5 λεπτά μέχρι να διαποτιστεί
η αντίσταση.

Ρυθμίστε την
εισαγωγή του αέρα
*όταν χρησιμοποιείτε
καινούργια αντίσταση να
ρίχνετε 4-5 σταγόνες υγρού
αναπλήρωσης μέσα στην
αντίσταση για να εμποτιστεί
το βαμβάκι που υπάρχει στο
εσωτερικό

σε ένα σημείο που σας
ικανοποιεί και απολαύστε
το άτμισμά σας

Οι ατμοποιητές δεν έχουν εγγύηση, παρά μόνο αν
το προϊόν είναι ελαττωματικό κατά την παραλαβή
από το κατάστημα. (DOA- Dead On Arrival)

