
VAPORESSO 
TARGET MIN II MOD
Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας: 
1 × Vaporesso Target Mini II Mod

1 × Καλώδιο USB
1 × Εγχειρίδιο χρήσης
1 × Κάρτα εγγύησης

VAPORESSO Target Mini II Mod

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα της Vaporesso. 
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο 
πριν τη χρήση για να εξασφαλίσετε καλύτερο αποτέλεσμα. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με 
το προϊόν απευθυνθείτε στους τοπικούς σας διανομείς ή 
επικοινωνήστε μέσω της ιστοσελίδας μας www.vaporesso.
com.

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές
• Διαστάσεις: 37.2 x 25.7 x 63.0 mm
• Καθαρό βάρος: 112g
• Έξοδος ισχύος: 5-50W
• Αντίσταση: 0.03-5.Ω
• Μπαταρία: ενσωματωμένη 2000mAh 
• Ρεύμα φόρτισης: 2A/5V
• Οθόνη: OLED 0.66 ίντσες
• Συμβατότητα μπαταρίας: 510

Οδηγίες χρήσης
1) Κύρια οθόνη
Επίπεδο μπαταρίας

Τιμή αντίστασης κεφαλής
Μετρητής εισπνοών
Λειτουργία
Τιμή ρύθμισης
Στιγμιαία τάση/ισχύς
Διάρκεια τελευταίας εισπνοής

2) Κλείδωμα και ξεκλείδωμα 
• 5 συνεχόμενα πατήματα στο κουμπί λειτουργίας/άτμισης 
για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
• 3 συνεχόμενα πατήματα στο κουμπί λειτουργίας/άτμισης 
για κλείδωμα και ξεκλείδωμα 
• 3 συνεχόμενα πατήματα στο κουμπί ρυθμίσεων για 
κλείδωμα και ξεκλείδωμα του κουμπιού ρυθμίσεων
3) Επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας
• VW-H /VW-N /VW-S (Variable Wattage mode high/normal/
soft): αν αλλάζετε ανάμεσα σε αντιστάσεις με διαφορετικά 
ohms, η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα έναν επαρκή μέσο 
όρο ισχύος για τον ατμοποιητή σας
• CCW (λειτουργία Custom Curve of Wattage): σε αυτή τη 
λειτουργία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πάνω και το 
κάτω κουμπί για να προσαρμόσετε τη δική σας καμπύλη 
εξόδου ισχύος, μετακινηθείτε στην επόμενη μπάρα με 
ένα γρήγορο πάτημα στο κουμπί ατμίσματος, πατήστε το 
κουμπί ρυθμίσεων για αποθήκευση και έξοδο μόλις έχει 
ολοκληρωθεί η ρύθμιση.
• SP ( λειτουργία Super Player): σε αυτή τη λειτουργία 
υποστηρίζεται πλέον μεγαλύτερο εύρος αντιστάσεων, από 
0.03Ω ως 5Ω, που είναι συμβατό με όλους τους mainstream 
επισκευάσιμους ατμοποιητές RDA
• VV (λειτουργία Variable Voltage): σε αυτή τη λειτουργία 
μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την τάση για να ταιριάζει 
στην αντίσταση της κεφαλής που χρησιμοποιείτε, όσο 
υψηλότερη είναι η αντίσταση της κεφαλής τόσο υψηλότερη 
τάση απαιτείται αντίστοιχα
• CCV (Custom Curve of Voltage mode) σε αυτή τη λειτουργία 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πάνω και το κάτω κουμπί 
για να προσαρμόσετε τη δική σας καμπύλη εξόδου τάσης, 
μετακινηθείτε στην επόμενη μπάρα με ένα γρήγορο πάτημα 
στο κουμπί ατμίσματος, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για 
αποθήκευση και έξοδο μόλις έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση.
• NI/VT-TI : Πολλαπλή λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας 
για υλικά Stainless Steel/Nickel/Titanium (δυνατότητα 
αυτόματης λειτουργίας). Η συσκευή μπορεί έξυπνα να 
υποστηρίξει ξεχωριστά αντιστάσεις Nickel 200, Titanium 
και Stainless Steel, προσαρμόζοντας τις παραμέτρους 
ελέγχου θερμοκρασίας βάση των τιμών των θερμαινόμενων 
συρμάτων που χρησιμοποιείτε, επιτρέποντας σας επίσης να 
αλλάξετε την ισχύ εκκίνησης.
• TCR-M1/M2(λειτουργία θερμικού συντελεστή αντίστασης) 
Μπορείτε να επιλέξετε  μόνοι σας, χειροκίνητα, τις ρυθμίσεις 
και να θέσετε τις διάφορες τιμές του TCR εντός κατάλληλου 
εύρους. Ακολουθούν τα προτεινόμενα εύρη για κάθε υλικό:



• BP (λειτουργία Bypass): Στην λειτουργία Bypass 
εφαρμόζεται άμεση απόδοση τάσης. Όσο πιο ψηλό είναι το 
επίπεδο φόρτισης των μπαταριών, τόσο ψηλότερη θα είναι 
και η απόδοση της τάσης. Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή 
μπορεί να υποστηρίξει εύρος αντίστασης 0.05-5ohm.
• SET: ρυθμίσεις συστήματος που περιλαμβάνουν: 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ρύθμιση ώρας, smart on/
off,  auto on/off, μετρητή εισπνοών, φωτεινότητα οθόνης, 
περιστροφή οθόνης, έκδοση λογισμικού
• SMART ON/OFF: όταν αυτή η λειτουργία είναι 
ενεργοποιημένη, η συσκευή θα θέσει μια προεπιλεγμένη 
ισχύ μέσα σε ασφαλή όρια σύμφωνα με τα επίπεδα 
αντίστασης των κεφαλών 
• AUTO ON/OFF: όταν αυτή η λειτουργία είναι 
ενεργοποιημένη, για να αποτραπεί ο κίνδυνος 
υπερθέρμανσης, η συσκευή αυτόματα θα προσαρμόσει το 
επίπεδο της ισχύος κατά τη διάρκεια του ατμίσματος στις 
λειτουργίες VW-H, VW-N,VT-H και VT-N
Προφυλάξεις:
1. Παρακαλείσθε να απενεργοποιείτε την συσκευή όταν δεν 
την χρησιμοποιείτε.
2. Μην αφήνετε μπαταρίες που φορτίζουν χωρίς επίβλεψη.
3. Παρακαλείσθε να μην πετάξετε, ρίξετε ή κακοποιήσετε τη 
συσκευή, μπορεί να προκληθεί βλάβη
4. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε φορτιστές USB 
κατάλληλων προδιαγραφών, με σωστό εύρος ρεύματος και 
τάσης
5. Απομακρύνετε τη συσκευή από νερό ή άλλα υγρά και από 
εύφλεκτα αέρια
6. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, κρύο και άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία.
7. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολικά υψηλές 
θερμοκρασίες. (κατά τη χρήση -10 ~ 600C,  0 ~ 550C κατά τη 
φόρτιση και -10~450C κατά την αποθήκευση)
8. EEE Ανακύκλωση: το προϊόν αυτό δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα, 
αντιθέτως πρέπει να περισυλλεχθεί σε σημείο ανακύκλωσης 
συσκευών
9. Ανακύκλωση μπαταριών: το προϊόν αυτό δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζεται όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα, 
αντιθέτως πρέπει να περισυλλεχθεί σε σημείο ανακύκλωσης 
μπαταριών
10. Η επισκευή της συσκευής σας πρέπει να γίνεται μόνο 
από τη Vaporesso. Μην επιχειρήσετε μόνοι σας οποιαδήποτε 
επισκευή διότι μπορεί να επέλθει βλάβη ή τραυματισμός.
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 δεν συνιστάται στις 
ακόλουθες ομάδες ανθρώπων:
-Μη καπνιστές ή ανήλικους
-Εγκύους γυναίκες ή θηλάζουσες
-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)
-Όσοι χορηγούνται με τα φάρμακα Theophylline, Ropinirole 
ή Clozapone
Ίσως αντιμετωπίσετε τις παρακάτω παρενέργειες 
αν χρησιμοποιείτε υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη 
μέσω αυτού του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση 
απευθυνθείτε σε γιατρό και δείξτε και αυτό 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 ανήλικους 
ή μη καπνιστές.

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.


