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Καλώς ήλθατε στον κόσμο του KIWI! Συγχαρητήρια, από σήμερα, είστε 
μέρος μιας κοινότητας που βασίζεται στις σημαντικές αξίες που η 
ομάδα της KIWI εργάζεται συνεχώς για να προσφέρει εναλλακτικές 
λύσεις όσον αφορά την υγεία, την ποιότητα ζωής και την αειφόρο 
ανάπτυξη. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζεστε για να χρησιμοποιήσετε σωστά τη συσκευή σας. Γίνετε 
μέλος της λέσχης KIWI και επωφεληθείτε από τα πολλά οφέλη που 
προσφέρουμε στα μέλη μας.

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ POWERBANK
POWERBANK KIWI
Μέγεθος: 110,76 x 21,5 x 38,9 mm
Χωρητικότητα μπαταρίας: 1650 mAh
Ρεύμα φόρτισης: 1650 mA
Τάση εξόδου: Τάση εξόδου 5V / Max. ρεύμα: 500 mΑ

Πλήκτρο απαλής 
αφής

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

USB-C



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Για να ενεργοποιήσετε το POWERBANK, πατήστε το κουμπί απαλής 
αφής (soft-touch) 5 φορές. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, οι 3 
LED λυχνίες θα αναβοσβήσουν 5 φορές.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης του POWERBANK, αγγίξτε 
ελαφρά το πλήκτρο απαλής αφής, οι λυχνίες LED θα ανάψουν ως 
εξής:

X 5

Πλήκτρο απαλής αφής (soft-touch)

Μαγνητικός πείρος επαφής



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Για να φορτίσετε τη συσκευή POD μέσω του POWERBANK, η μπαταρία πρέπει 
να είναι ενεργοποιημένη πατώντας το κουμπί απαλής αφής 5 φορές γρήγορα, 
με τις λυχνίες LED να αναβοσβήνουν 5 φορές.
Μετά τη σύνδεση του POD, οι λυχνίες LED ανάβουν και σβήνουν σταδιακά για 
να υποδείξουν το επίπεδο φόρτισης της συσκευής. Πατώντας ξανά το κουμπί 
απαλής αφής, οι λυχνίες LED θα εμφανίσουν το επίπεδο φόρτισης.
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Εάν η συσκευή POD παραμείνει κενή για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν 
θα μπορεί να φορτιστεί κανονικά καθώς το υπόλοιπο επίπεδο ισχύος 
είναι ανεπαρκές, επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
αναγκαστικής φόρτισης για να την ενεργοποιήσετε. Κρατήστε πατημένο 
το κουμπί απαλής αφής για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Όταν οι 3 LED 
λυχνίες αναβοσβήνουν δύο φορές, ενεργοποιείται η λειτουργία αναγκαστικής 
φόρτισης, μετά την οποία, η συσκευή POD θα φορτιστεί για άλλα 10 λεπτά. 
Κατά την αναγκαστική φόρτιση, οι τρεις LED λυχνίες ανάβουν από αριστερά 
προς τα δεξιά. Όταν ολοκληρωθεί η αναγκαστική φόρτιση, πατήστε το 
πλήκτρο soft-touch για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ POWERBANK
Όταν το επίπεδο φόρτισης του POWERBANK είναι μικρότερο από 20%, οι 
τρεις λυχνίες LED θα αναβοσβήνουν 10 φορές και μετά θα παραμείνουν 
αναμμένες για άλλα 3 δευτερόλεπτα

Κατάσταση μπαταρίας

1-30%

1 LED λυχνία αναμμένη 2 LED λυχνίες αναμμένες 3 LED λυχνίες αναμμένες

30-60% 60-100%



ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ POD ΜΕΣΩ POWERBANK
Κατά τη φόρτιση του POD, οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν σταδιακά. Όταν η 
συσκευή φορτιστεί, οι λυχνίες LED θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν, η POD 
LED λυχνία θα ανάψει και θα σβήσει μετά από 20 δευτερόλεπτα. Εμφάνιση 
επιπέδου φόρτισης μπαταρίας:

ΚΑΛΩΔΙΟ USB-C
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ POWERBANK ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ USB-C
Το POWERBANK φορτίζεται με το καλώδιο USB-C που συνοδεύει το κιτ. 
Κατά τη φόρτιση, οι λυχνίες LED ανάβουν σταδιακά για να υποδείξουν 
το επίπεδο φόρτισης.
ΠΛΗΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Όταν το POWERBANK φορτιστεί 60%, τα LED σβήνουν και η φόρτιση 
συνεχίζεται στο 100%.
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ POWERBANK
Όταν το POWERBANK αποσυνδεθεί από το τροφοδοτικό, οι λυχνίες 
LED υποδηλώνουν το επιτευχθέν επίπεδο φόρτισης.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Το POWERBANK είναι εξοπλισμένο με συστήματα προστασίας.

Κατάσταση μπαταρίας

1-30%

1 LED λυχνία αναμμένη 2 LED λυχνίες αναμμένες 3 LED λυχνίες αναμμένες

30-60% 60-100%



Εάν προκύψει βραχυκύκλωμα, οι τρεις λυχνίες LED αναβοσβήνουν 
τρεις φορές, η φόρτιση θα σταματήσει και θα εμφανιστεί το επίπεδο 
φόρτισης.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ POD ΣΥΣΚΕΥΗΣ
POD ΣΥΣΚΕΥΗ KIWI
Μέγεθος: 14,5 x 103 mm
Τάση: 3,3 V 4,0 V
Χωρητικότητα μπαταρίας: 400 mAh
Ισχύς: 10 W 13 W
Ρεύμα φόρτισης: 2000 mA
Τύπος: επαναφορτιζόμενη
Χωρητικότητα δοχείου: 1,7 ml
Πηνίο: 1.2

ΧΡΗΣΗ POD ΣΥΣΚΕΥΗ KIWI
Το LED POD ανάβει σταδιακά όταν η συσκευή χρησιμοποιείται και 
σβήνει σταδιακά όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Χρησιμοποιώντας τη συσκευή POD για περισσότερο από 8 
δευτερόλεπτα, ο ατμοποιητής θα σταματήσει να λειτουργεί και η 
λυχνία LED θα αναβοσβήνει 8 φορές. Εάν η τάση είναι μικρότερη από 
3,3 V, η λυχνία LED θα γίνει κόκκινη και θα τρεμοπαίζει 10 φορές, 
ενώ ο ατμοποιητής θα σταματήσει να λειτουργεί. Εάν ο ατμοποιητής 
βραχυκυκλωθεί, η συσκευή POD θα κλειδωθεί και η λυχνία LED θα 
αναβοσβήσει 3 φορές.

Φίλτρο

Αμπούλα

Μαγνητικός 
πείρος επαφής

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

USB-C



ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ
Τοποθετώντας την αμπούλα στη συσκευή POD, η λυχνία LED της 
συσκευής θα γίνει λευκή και θα αναβοσβήσει μία φορά και η συσκευή 
POD θα δονείται για 1 δευτερόλεπτο. Όταν αφαιρείτε την αμπούλα,
η λυχνία LED ανάβει κόκκινο και αναβοσβήνει μία φορά.
Όταν καταναλώνεται το υγρό, η λυχνία LED γίνεται κόκκινη και 
αναβοσβήνει μία φορά.
ΔΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Η συσκευή POD δονείται για 1 δευτερόλεπτο αφού εισπνεύσετε 20 
φορές συνεχόμενα. Η μέτρηση θα επαναφερθεί εάν δεν καταγραφεί 
δραστηριότητα εντός 10 λεπτών.
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Για να φορτίσετε τη συσκευή POD, αρκεί να τη συνδέσετε στο 
POWERBANK μέσω μαγνητικού πείρου στην επιθυμητή κατεύθυνση. 
Κατά τη φόρτιση, η λυχνία LED θα αναβοσβήνει 3 φορές, μετά 
την οποία θα συνεχίσει να ανάβει και η συσκευή θα δονείται για 
1 δευτερόλεπτο. Μπορείτε επίσης να τη συνδέσετε απευθείας 
στην τροφοδοσία χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο 
USB-C. Το ρεύμα φόρτισης είναι περίπου 500 mA και μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή POD ακόμη και κατά τη φόρτιση.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

1-20%

Αναμμένη κόκκινη λυχνία LED Αναμμένη λευκή λυχνία LED

20-100%



ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Όταν η μπαταρία φορτιστεί περισσότερο από 20%, η λυχνία LED θα 
σβήσει και η μπαταρία θα συνεχίσει να φορτίζεται μέχρι να φτάσει το 
επίπεδο φόρτισης 100% σε περίπου 40 λεπτά.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟ POWERBANK
Όταν η συσκευή POD φορτίζεται, αποσυνδέεται από το POWERBANK, 
η φόρτιση διακόπτεται και η λυχνία LED σβήνει.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Όταν η μπαταρία φορτιστεί τουλάχιστον 20%, η λυχνία LED θα γίνει 
λευκή και θα τρεμοπαίζει 20 φορές και η συσκευή POD θα συνεχίσει 
να φορτίζεται μέχρι 100%. Εάν εισάγετε στο POWERBANK μία πλήρως 
φορτισμένη συσκευή POD, η διαδικασία φόρτισης δε θα ξεκινήσει και η 
λυχνία LED δε θα αναβοσβήνει.

Μαγνητικός
πείρος επαφής

Επίπεδο
φόρτισης
μπαταρίας



ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΠΟΥΛΑΣ ΜΕ ΥΓΡΟ
Η αμπούλα γεμίζει μέσω ενός πλευρικού ανοίγματος που βρίσκεται 
στο δοχείο και κλείνει με ένα καπάκι σιλικόνης. Για να γεμίσετε την 
αμπούλα, απλώς αφαιρέστε την από τη συσκευή POD, ανοίξτε το 
καπάκι και ρίξτε την κατάλληλη ποσότητα υγρού. Όταν χρησιμοποιείτε 
για πρώτη φορά τη νέα αμπούλα, περιμένετε λίγα λεπτά πριν την 
πρώτη εισπνοή. Εισπνεύστε αρκετές φορές πριν τοποθετήσετε την 
αμπούλα στη συσκευή POD.

Γεμίστε το 
δοχείο με 

υγρό

Αφαιρέστε 
την αμπούλα 

από τη 
συσκευή POD

Ανασηκώστε 
το κάλυμμα 

από σιλικόνη 
της αμπούλας

1 2

3



ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Η συσκευή POD δεν ενεργοποιείται
Φορτίστε τη συσκευή POD με καλώδιο USB-C ή το POWERBANK. Εάν η 
συσκευή εξακολουθεί να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί, επικοινωνήστε 
με την υπηρεσία για την εξυπηρέτηση πελατών.
Η συσκευή POD δεν εκπέμπει ατμό
Ελέγξτε για διαρροές υγρού ή σκόνη στους πείρους επαφής και 
καθαρίστε τους καλά. Εάν ο ατμός εξακολουθεί να μην διαφεύγει, 
επικοινωνήστε με την υπηρεσία για την εξυπηρέτηση πελατών.
Το υγρό διαρρέει από την αμπούλα
Η αμπούλα έχει αναλωθεί και πρέπει να αντικατασταθεί.
Το POWERBANK δεν φορτίζεται
Χρησιμοποιήστε μόνο τον αρχικό φορτιστή. Τυχόν συμβατοί φορτιστές 
δεν εγγυώνται την ορθή λειτουργία της συσκευής.

Για οποιονδήποτε άλλο τύπο δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε με την 
υπηρεσία για την εξυπηρέτηση πελατών μέσω του μεταπωλητή ή του 
ιστότοπου kiwivapor.com. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνετε 
τροποποιήσεις στη συσκευή, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση.


