
Εγχειρίδιο Χρήσης

Μέρη του προϊόντος

Επιστόμιο

Συσκευή

Κουμπί λειτουργίας / Φωτεινή ένδειξη

Τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε

Προστασία της μπαταρίας

●Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε 5 φορές το κουμπί 
λειτουργίας, γρήγορα και συνεχόμενα, μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. 
Επαναλάβετε το ίδιο για να την απενεργοποιήσετε
●Αν ατμίζετε συνεχόμενα για περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα, το 
κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει 3 φορές και θα διακοπεί αυτόματα η 
παροχή.
●Προστασία από βραχυκύκλωμα: αν το NEXUS ανιχνεύσει κάποιο 
βραχυκύκλωμα, το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει 3 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 NEXUS θα σταματήσει τη φόρτιση 
μόλις αυτή έχει ολοκληρωθεί 

Ένδειξη ενέργειας της μπαταρίας 

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

• Λευκό= Υψηλό (πάνω από 70%)
• Κίτρινο=Μέτριο (30%-70%)
• Κόκκινο= Χαμηλό (κάτω από 30%)

●Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου φόρτισης USB στη θύρα φόρτισης 
της συσκευής σας NEXUS και την άλλη άκρη του καλωδίου σε μια 
οποιαδήποτε θύρα USB 

●Η φωτεινή ένδειξη στη συσκευή σας NEXUS θα είναι κόκκινη κατά τη 
διάρκεια της φόρτισης

●Μόλις η φόρτιση ολοκληρωθεί, θα ανάψει ένα συνεχές λευκό φωτάκι

Προδιαγραφές
Χωρητικότητα δοχείου αναπλήρωσης υγρού: 2.0ml
Χωρητικότητα ενσωματωμένης μπαταρίας: 650mAh
Διαστάσεις: 85.7*34*17.2mm
Βάρος: 54g

Γρήγορη εκκίνηση 
Βήμα 1: γεμίστε με το αγαπημένο σας υγρό αναπλήρωσης το δοχείο, 
προσέχοντας να μην ξεπεράσετε τη γραμμή max (περιμένετε για 10 
λεπτά να διαποτιστεί με υγρό η αντίσταση)

Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις
- ɄɟɞŰŮɘɜɧɛŮɜɖ ɏɝɞŭɞɠ ɔɘŬ Űɞ əŬɚɩŭɘɞ űɧɟŰɘůɖɠ USB: DC 4.2 V 1.0 A
- ɇɞ NEXUS ˊŮɟɘɏɢŮɘ ɛˊŬŰŬɟɑŬ ɚɘɗɑɞɡ əŬɘ ŭŮɜ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɟɑɢɜŮŰŬɘ ůŰŬ 
əŬɜɞɜɘəɎ ɞɘəɘŬəɎ ŬˊɞɟɟɑɛŬŰŬ, ŬɚɚɎ ɜŬ ůɡɚɚɏɔŮŰŬɘ ɝŮɢɤɟɘůŰɎ ɔɘŬ 
ŬɜɎəŰɖůɖ ɐ ŬɜŬəɨəɚɤůɖ
- ɆŰŬɛŬŰɐůŰŮ ɎɛŮůŬ Űɖ ɢɟɐůɖ Űɞɡ ˊɟɞɥɧɜŰɞɠ əŬɘ ŬɜŬɕɖŰɐůŰŮ ɘŬŰɟɘəɐ 
ůɡɛɓɞɡɚɐ Ŭɜ ˊŬɟɞɡůɘɎůŮŰŮ əɎŰɘ Ŭˊɧ ŰŬ ŬəɧɚɞɡɗŬ: ŬəŬɜɧɜɘůŰɞɡɠ 
əŬɟŭɘŬəɞɨɠ ˊŬɚɛɞɨɠ ɐ ŰŬɢɡˊŬɚɛɑŬ - ŬɚɚŮɟɔɘəɐ ŬɜŰɑŭɟŬůɖ ɧˊɤɠ 
ŮɝɎɜɗɖɛŬ - əɜɖůɛɧ ɐ ˊɟɐɝɘɛɞ ůŰɖ ɔɚɩůůŬ, ůŰɞ ůŰɧɛŬ ɐ ůŰɞ ɚŬɘɛɧ - 
ŰɎůɖ ɚɘˊɞɗɡɛɑŬɠ, ɜŬɡŰɑŬ, ɕŬɚɎŭŬ, ˊɞɜɞəɏűŬɚɞ ɐ ɞˊɞɘŬŭɐˊɞŰŮ 
ŬůɡɜɐɗɘůŰɖ ɐ ŭɡůɎɟŮůŰɖ ůɡɜɏˊŮɘŬ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Αυτό το προϊόν περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μια εθιστική χημική και 
επικίνδυνη ουσία. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από 
ανήλικους, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες, άτομα που έχουν ή 
κινδυνεύουν να έχουν καρδιακό νόσημα, άτομα με υψηλή αρτηριακή 
πίεση ή διαβήτη, ή άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για 
κατάθλιψη ή άσθμα.
Απομακρύνετε το προϊόν από παιδιά και κατοικίδια
Το προϊόν προορίζεται για χρήση από ενήλικες καπνιστές 
Δεν επιτρέπεται η πώληση σε ανήλικους

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.
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Εύκολη αναπλήρωση υγρού και αντικατάσταση 
αντίστασης
Ειδικά σχεδιασμένη οπή τροφοδοσίας που επιτρέπει την 
εύκολη αναπλήρωση χωρίς διαρροές. Το NEXUS 
παρέχει ένα μικρό εργαλείο για την αλλαγή της 
αντίστασης

Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
Ρυθμιζόμενη ροή αέρα και βελτιωμένη δομή στο 
σύστημα ελέγχου ροής του αέρα, για ακόμα καλύτερη 
εμπειρία ατμίσματος

Σύστημα ταχείας φόρτισης
Με την τεχνολογία ταχείας φόρτισης, χρειάζονται 
περίπου 40 λεπτά μόνο για μια πλήρη φόρτιση του 
NEXUS

Αυτόματος έλεγχος της θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία ελέγχεται συνεχώς κατά τη διάρκεια όλης 
της λειτουργίας

Ανίχνευση χαμηλής στάθμης υγρού
Αυτόματη διακοπή της παροχής, αν η στάθμη του υγρού 
μέσα στο δοχείο είναι πολύ χαμηλή, αποτρέποντας έτσι 
το κάψιμο της αντίστασης

Βήμα 2: για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε 5 φορές το 
κουμπί λειτουργίας, γρήγορα και συνεχόμενα, μέσα σε 2 δευτερόλεπτα
Βήμα 3: Ατμίστε

Φόρτιση της μπαταρίας


