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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΆ

Επιστόμιο

FORZ Tank 25

Γυάλινη δεξαμενή
Δερμάτινη θήκη

Δακτύλιος εισόδου 
αέρα

Κουμπί ενεργοποίηση

Οθόνη OLED 0.69’’

 “+” Κουμπί

Θύρα USB 
Τύπου-C

 “-” Κουμπί
Λειτουργία/

Επιβεβαίωση

Κάλυμμα μπαταρίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετείστε την δεξαμενή
Τοποθετείστε την δεξαμενή στην μπαταρία βιδώνοντας το σπείρωμα 510. 
Βεβαιωθείτε ότι είναι γερά στερεωμένες. 

2. Άντικαταστήστε την Coil (Ελέγξτε το Σχήμα 1 στη σελίδα 1)
- Ξεβιδώστε τη βάση του σπειρώματος από την δεξαμενή
- Τραβήξτε την χρησιμοποιημένη coil μέσα στην δεξαμενή
- Τοποθετείστε μία νέα coil στην δεξαμενή
- Επανατοποθετείστε τη βάση του σπειρώματος. 

3. Γέμιση υγρού αναπλήρωσης (Ελέγξτε το Σχήμα 2 στη σελίδα 1)
- Ξεβιδώστε το καπάκι της κορυφής από την δεξαμενή 
- Πληρώστε με το υγρό αναπλήρωσης μέσω των δύο θυρών αναπλήρωσης
- Επανατοποθετείστε το άνω καπάκι στην θέση του
- Περιμένετε 5 λεπτά μέχρι το υγρό αναπλήρωσης να καλύψει την coil 
πλήρως.
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4. Προσαρμογή της ροής αέρα
Για να ρυθμίστε την ροή αέρα, περιστρέψτε τον δακτύλιο εισόδου αέρα στο 
κάτω μέρος της δεξαμενής.
5. Ξεκινήστε το άτμισμα
Πατήστε και πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ξεκινήσετε το άτμισμα. 
Για την δική σας ασφάλεια σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε την 
συσκευή για πάνω από 10 δευτερόλεπτα την φορά.
6. Σχετικά με την φόρτιση
Μόλις το καλώδιο USB συνδεθεί στην μπαταρία, η ένδειξη στην οθόνη και ο 
υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης θα εμφανίζεται στην οθόνη.
7. Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα των κουμπιών 
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης 3 φορές συνεχόμεναγια να κλειδώσετε ή 
να ξεκλειδώσετε το κουμπί“+”, το κουμπί “-” και το κουμπί λειτουργίας. Το 
κουμπί ενεργοποίησης λειτουργεί ακόμη.  
8. Επιλογή μίας λειτουργίας
Πιέστε το κουμπί λειτουργίας 3 φορές συνεχόμενα ή πιέστε παρατεταμένα 
το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση λειτουργίας.

                                   *F(t): F(t) MODE ( ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ) 
Αφού εγκατασταθεί ο ψεκαστήρας, η συσκευή θα εισέλθει σε F(t) 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αυτόματα. 
Ρυθμίζοντας την θερμοκρασία, την ταχύτητα θέρμανσης και τον χρόνο, η 
F(t) λειτουργία απελευθερώνει επαρκώς τις γεύσεις του υγρού πλήρωσης, 
παρέχοντας μία τέλεια ισορροπημένη γευστική εμπειρία με συνέπεια από 
το πρώτο φύσημα έως το τελευταίο.

                                 *PUL: PULSE MODE
Αφού εγκατασταθεί ο ψεκαστήρας, η συσκευή θα εισέλθει σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΑΛΜΟΥ αυτόματα. 
PULSE MODE: Είναι μια λειτουργία για βελτίωση της εμπειρίας ατμισμού 
μέσω εξόδου συνεχούς τάσης, παρέχοντας βέλτιστη παραγωγή γεύσης, 
ικανοποίηση νικοτίνης και σύννεφο τέλειας θερμοκρασίας συνεχώς. 

                                 *ECO: POWER ECO MODE
Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι κάτω από το 40% και ανίκανο να 
υποστηρίξει την προκαθορισμένη ισχύ, η συσκευή θα παρέχει αυτόματα μία 
επιλογή για είσοδο στην λειτουργία POWER ECO για αύξηση της αντοχής.
                                 *STC: SMART TEMPERATURE 
                                            CONTROL MODE 
Όταν το σύρμα θέρμανσης θερμοκρασίας (SS/Ti/Ni) ανιχνεύεται, η 
συσκευή θα παρέχει μία επιλογή για είσοδο στην λειτουργία STC (Smart TC) 
αυτόματα.
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                                    *DIY: DIY MODE
Μπορείτε να επιλέξετε παραδοσιακές λειτουργίες VW (H, N, S), VV, VT, 
CCW, BP (παράκαμψη) και SP (super player) σε αυτή την ενότητα. Όταν η 
αντίσταση είναι εξαιρετεικά χαμηλή, η συσκευή θα παρέχει μία επιλογή για 
είσοδο στην λειτουργία SP (Super Player) αυτόματα.

                                  *SET: SYSTEM SETTING
Η ρύθμιση του συστήματος περιλαμβάνει τον μετρητή ρουφηξιών, την 
φωτεινότητα, το γύρισμα οθόνης, την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση smart 
VW, την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Auto Eco και ρυθμίσεις έκδοσης. Η 
λειτουργική διεπαφή μπορεί να εξατομικευτεί από εσάς.

Smart VW: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και είναι 
εγκατεστημένος ένας ψεκαστήρας, το σύστημα θα προτείνει την καλύτερη 
ισχύ για εσάς.
Auto Eco: Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι κάτω από το 40% και 
ανίκανο να υποστηρίξει την προκαθορισμένη ισχύ, η συσκευή θα κάνει 
αυτόματα είσοδο στην λειτουργία POWER ECO για αύξηση της αντοχής.

9. DIY MODE

                                  *VWS/VWN /VWH 
                                     (Λειτουργία μεταβλητής ισχύος)
VWH: υψηλή ταχύτητα έναρξης
VWN: φυσιολογική ταχύτητα έναρξης
VWN: απαλή ταχύτητα έναρξης
                                  *VT-SS/VT-NI/VT-TI/VT-MI 
                                  (Μεταβλητή λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας)
Οι λειτουργίες SS, NI και TI modes είναι μόνο διαθέσιμες για τα 
υλικάΑνοξείδωτου χάλυβα SUS316L, Νικέλιου 200 και Τιτάνιου αντίστοιχα. 
Επιλέξτε την λειτουργία MI για να κάνετε μία εξατομικευμένη ρύθμιση όταν 
άλλα θερμαντικά υλικά καλωδίου είναι εγκατεστημένα.

                                  *VV (Λειτουργία μεταβλητής τάσης)
Εξατομικεύστε την τάση ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

                                  *BP (Λειτουργία παράκαμψης)
Μία λειτουργία άμεσης εξόδου τάσης εξαρτάται από το επίπεδο μπαταρίας, 
το αποτελεσματικό εύρος αντίστασης είναι από 0,15Ω έως 5Ω.

                                  *SP (Λειτουργία Super Player) 
Στην λειτουργία DIY, όταν η φορτωμένη αντίσταση είναι μεταξύ 0,03-0,05Ω, 
το σύστημα θα σας ωθήσει να μπείτε σε λειτουργία super player, που είναι 
κατάλληλη για την αντίσταση RDA/RBA με πολύ χαμηλή αντίσταση.
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1. Απενεργοποιήστε την συσκευή, όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται. 
2. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς παρακολούθηση, όταν αυτή φορτίζει. 
3. Μην την πετάτε, ρίχνετε ή κακομεταχειρίζεστε την συσκευή, καθώς 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά. 
4. Χρησιμοποιείτε έναν κανονικό φορτιστή USB με σωστό ρεύμα φόρτισης 
και περιοχή τάσης. 
5. Διατηρείστε το μακριά από νερό ή κάθε άλλο εύφλεκτο αέριο ή υγρό . 
6. Μην εκθέτεται την συσκευή απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη, 
υγρασία ή μηχανικό τράνταγμα. 
7. Μην εκθέτεται  την συσκευή σε παρά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 
(Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας -10~60℃ /14~140 ℉ κατά την χρήση 
και -10~45℃ /14~113 ℉ κατά την αποθήκευση). 

ΠΡΟΣΟΧΗ

1) Προστασία κατά του βραχυκυκλώματος: Όταν εντοπιστεί ένα 
βραχυκύκλωμα η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα εμφανιστεί 
στην οθόνη η ένδειξη “SHORT ATOMIZER”.
2) Προστασία αντίστασης: Όταν εντοπιστεί μία χαμηλή αντίσταση η 
συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα εμφανιστεί στην οθόνη η 
ένδειξη “LOW ATOMIZER”. Όταν εντοπιστεί μία υψηλή αντίσταση η συσκευή 
θα σταματήσει να λειτουργεί και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “HIGH 
ATOMIZER”.
3) Προστασία έλλειψης φόρτωσης: Όταν η συσκευή δεν μπορεί να εντοπίσει 
τις coils, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα εμφανιστεί στην 
οθόνη η ένδειξη “CHECK ATOMIZER”.
4) Προστασία χαμηλής τάσης: Όταν η τάση λειτουργίας της μπαταρίας είναι 
υπερβολικά χαμηλή, η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει και η ένδειξη 
“LOW BATTERY” θα εμφανιστεί στην οθόνη.
5) Προστασία υπέρτασης: Η κύρια μονάδα ελέγχου MCU συνεχώς ελέγχει 
την τάση εξόδου για να διασφαλίσει ότι δεν ξεπερνάει την ονομαστική 
τάση. Αν γίνει κάτι τέτοιο, η συσκευή θα σταματήσει να δουλεύει.
6) Προστασία  από υπερφόρτωση: Όταν η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα εμφανιστεί 
στην οθόνη η ένδειξη “100%”. 
7) Προστασία από ηλεκτρική εκκένωση: Όταν η τάση πέφτει σε μία χαμηλή 
τιμή, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.
8) Προστασία από υπερωρία: Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί 
αυτόματα αν την χρησιμοποιήσετε για πάνω από 10 δευτερόλεπτα την 
φορά, και η ένδειξη “TIME OVER” θα εμφανιστεί στην οθόνη.
9) Προστασία υψηλής τάσης από είσοδο USB: Όταν η θύρα USB εντοπίζει 
μία τάση εισόδου που υπερβαίνει την ονομαστική τάση, η συσκευή θα 
σταματήσει να φορτίζει.

ΠΡΟΣΤΆΣΙΆ
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8. Ανακύκλωση ΗΗΕ: Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να μεταχειρίζεται ως 
οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται στο προβλεπόμενο 
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
εξοπλισμών. 
9. Ανακύκλωση μπαταρίας: Η μπαταρία του προϊόντος δεν θα πρέπει να 
μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να  απορρίπτεται 
σε στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών για 
ανακύκλωση. 
10. Να επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο από την Vaporesso. Μην 
δοκιμάσετε να την επισκευάσετε καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά ή 
τραυματισμό.

Άυτό το επαναπληρώσιμο ηλεκτρονικό τσιγάρο προορίζεται για χρήση 
με το συμβατό υγρό αναπλήρωσης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει 
νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μία εθιστική ουσία και δεν είναι κατάλληλη ή 
συνιστώμενη στις παρακάτω περιπτώσεις 
1. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:
- Άτομα τα οποία είναι κάτω από την επιτρεπόμενη ηλικία καπνίσματος.
- Άτομα τα οποία πάσχουν από ασθένειες της καρδιάς, του στομάχου ή 
έλκη του δωδεκαδάκτυλου, σε άτομα με προβλήματα στο ήπαρ ή το νεφρό, 
χρόνιες ασθένειες του φάρυγγα ή δυσκολία αναπνοής λόγω βρογχίτιδας, 
εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερενεργό τον θυρεοειδή αδένα ή που πάσχουν από 
φαιοχρωμοκύττωμα(έναν όγκο του επινεφριδιακού αδένα που μπορεί να 
επηρεάσει την πίεση του αίματος).
- Άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως 
Θεοφυλλίνη Ροπινιρόλη ή Κλοζαπίνη και άλλα.
2. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για:
- Μη καπνίζοντες
3. Άν χρησιμοποιήσετε ένα υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη με αυτό το 
προϊόν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω αποτελέσματα: Άν συμβεί 
κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε άμεσα έναν υπεύθυνο  υγείας και δείξτε τους το 
φυλλάδιο αυτό, εφόσον είναι δυνατόν:
- Νιώθετε κομμάρα - Ναυτία - Ζαλάδα - Πονοκέφαλο - Βήχα 
- Ερεθισμό της στοματικής ή φαρυγγικής κοιλότητας
- Δυσφορία του στομάχου - Λόξιγκα 
- Ρινική συμφόρηση - Τάση για εμετό
- ταχυπαλμία, πόνους ή ασυνήθιστο καρδιακό παλμό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για άτομα κάτω από την ηλικία 
καπνίσματος.


