
VAPORESSO 
FORZ RDA

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
1 x VAPORESSO FORZ RDA
1 x Επιπλέον επιστόμιο 810

2 x Αντιστάσεις
1 x Πόλος Squonk BF

1 x Αντάπτορας επιστομίου 510 
1 x Πακέτο αξεσουάρ 
1 x Κάρτα εγγύησης

1 x Εγχειρίδιο χρήσης

VAPORESSO 
FORZ RDA

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Vaporesso. 
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη 
χρήση, για να εξασφαλίσετε μία τέλεια εμπειρία.

Εάν υπάρχει κάποια επιπρόσθετη ανάγκη σχετικά με αυτό το 
προϊόν, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον τοπικό έμπορο 
ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας: www.
vaporesso.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως η συσκευή σας είναι 
απενεργοποιημένη πριν στήσετε τον ατμοποιητή RDA ή 
αναπληρώσετε με υγρό αναπλήρωσης.

1.  Τραβήξτε το πάνω καπάκι και το δαχτυλίδι ελέγχου ροής 
αέρα από την βάση του RDA.

2.  Τοποθετήστε τις αντιστάσεις στις θέσεις εγκατάστασης και 
σφίξτε τις βίδες με ένα κατσαβίδι.

3.  Εισάγετε μία λωρίδα βαμβάκι στην μέση της κάθε 
αντίστασης, αφού βεβαιωθείτε πως το βαμβάκι έχει το 
κατάλληλο μέγεθος.  

4. Βρέξτε το βαμβάκι με υγρό αναπλήρωσης.

5. το πάνω καπάκι και το δαχτυλίδι ελέγχου ροής αέρα στην 
θέση τους.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή ποτίστηκε σωστά 
για περίπου 5 λεπτά πριν το άτμισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται με 
κατάλληλα υγρά αναπλήρωσης, κάποια από τα οποία μπορεί 
να περιέχουν νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μια εθιστική ουσία 
και η χρήση της δε συνιστάται στις ακόλουθες ομάδες 
ανθρώπων:

1. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

-  Άτομα ηλικίας κάτω του νόμιμου ορίου καπνίσματος

-  Καρδιοπαθείς, άτομα με στομαχικά ή δωδεκαδακτυλικά 
έλκη, προβλήματα στο συκώτι ή στα νεφρά, άτομα 
με μακροχρόνια ασθένεια στο λαιμό ή αναπνευστικές 
δυσκολίες λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος

-  Άτομα με υπερδραστηριότητα του θυρεοειδή αδένα ή που 
αντιμετωπίζουν φαιοχρωμοκύτωμα (όγκος στα επινεφρίδια 
που επηρεάζει την αρτηριακή πίεση)

-  Άτομα που τους χορηγούνται τα φάρμακα Theophylline, 
Ropinirole ή Clozapone κ.α.



2. Αυτή η συσκευή δεν προτείνεται σε:

- Μη καπνιστές

- Εγκύους γυναίκες ή θηλάζουσες

3. Ί σως αντιμετωπίσετε τις παρακάτω παρενέργειες αν 
χρησιμοποιείτε υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη με αυτό 
το προϊόν. Σε περίπτωση που συμβεί, παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας και δείξτε τους 
το φυλλάδιο αν είναι δυνατόν:

- Τάση λιποθυμίας-Ναυτία-Ζαλάδα

- Πονοκέφαλο-Βήχα

- Ερεθισμό στο στόμα ή στο λαιμό

- Στομαχική δυσφορία-Λόξιγκα

- Εμετό-Ρινική συμφόρηση

-  Ταχυπαλμία / πόνο στο στήθος ή ακανόνιστο καρδιακό 
ρυθμό

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα 
ηλικίας κάτω του νόμιμου ορίου καπνίσματος.


