iTaste EP

VAROVÁNÍ:
Prosím, přečtěte si návod a pokyny před použitím iTaste EP.
1. iTaste EP je určen pro používání osobami zletilým (18 +), není vhodný pro nekuřáky, děti,
těhotné nebo kojící ženy, lidi s rizikem srdečních onemocnění, nebo lidmi užívající léky na
deprese nebo astma. iTaste EP neslouží k odvykání kouření.
2. Toto zařízení může obsahovat malé části, mějte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.
3. Používejte své iTaste EP pouze podle pokynů. Použitím iTaste EP mimo zamýšlené použití
může dojít k poškození zařízení nebo ke zranění uživatele.
4. Nepokoušejte se opravovat přístroj sami, může dojít k poškození nebo zranění.
5. Za účelem zajištění normální funkce iTaste EP doporučujeme, abyste nabíjeli baterie, pokud je
stav nižší než 10 %.
6. Aby se prodloužila funkce Vašeho iTaste EP, používejte jej v prostředí mezi 10 - 50°C.
7. Prosím, dodržujte místní zákony a předpisy při používání.
8. Vaše iTaste EP není voděodolné, uchovávejte jej v suchu, při nadměrné vlhkosti může dojít k
poškození baterií a / nebo elektrických komponentů.
Záruka
Záruka Innokin se vztahuje pouze na oficiální, Innokin schválené prodejce. V rámci záruky se prosím
obraťte na prodejce v místě prodeje.
VLASTNOSTI:
Ochrana při zkratu atomizéru:
Ochrana při zkratu atomizéru pomáhá chránit iTaste EP proti chybě atomizéru, při výskytu závady
přestane zařízení fungovat.
Ochrana proti podbití:
iTaste EP monitoruje napětí baterie a automaticky se vypne, když je baterie vybitá.
LED indikátor baterie:
Kapacita baterie iTaste EP se zobrazí přes zelenou, žlutou a červenou LED diodu.
Zelená = plně nabitá
Žlutá = napůl vybitá
Červená = nutno nabít
Velká kapacita baterie:
iTaste EP má vestavěnou polymer 700 mAh Li-ion dobíjecí baterii.
Tlačítko ON / OFF:
Třikrát rychlým stisknutím “ ” iTaste EP zapnete nebo vypnete. Jakmile je zařízení zapnuté,
stisknutím a podržením tlačítka aktivujete baterii. Tento bezpečnostní prvek zabraňuje nechtěnému
zapnutí atomizéru, když je iTaste EP v tašce nebo v kapse.
10ti sekundové vypnutí:
Pokud tlačítko podržíte po dobu 10 sekund nebo déle, iTaste EP se vypne, dokud nebude tlačítko
uvolněno a znovu stisknuto.
iTaste EP přichází s atomizérem zvaným clearomizer. Clearomizer kombinuje atomizér (topné těleso),
nádržku na e-liquid a systém odvodu. Průhledná trubička umožňuje sledovat úroveň naplnění.
Naplňte jej před každým použitím a doplňte jej při nízké úrovni.

Nabíjení iTaste EP

Barva LED diody indikuje stav nabití baterie.
Pokud je iTaste EP plně nabito, LED dioda se
vypne.

Pro nabíjení baterii opatrně našroubujte do
USB nabíječky a zapojte USB do síťového
adaptéru nebo USB počítače. Barva LED diody
indikuje úroveň nabití baterie.

Návod k obsluze
Ujistěte se, že je systém plně nabitý a správně sestaven. Ujistěte se, že máte clearomizer naplněn.
iTaste EP zapnete třikrát rychlým stisknutím tlačítka “ ”. Jakmile je zapnuto, stisknutím a podržením
tlačítka “ ” dochází k sepnutí zařízení.
Jednoduše inhalujte pomalu při stisknutí LED tlačítka na baterii. Ucítíte, že se pára jemně pohybuje
směrem do úst. Nechte bohatou páru shromáždit v ústech a nyní si vychutnejte jeho chuť.
Poznámky:
Vyměňte atomizér případě, že se produkce kouře sníží, nebo doplňte e-liquid, když je nízká hladina
kapaliny.
Výrobce není odpovědný za poškození atomizéru, cartomizéru nebo clearomizeru.
Nikdy nepoužívejte iTaste EP bez atomizéru, cartomizéru nebo clearomizeru.
Prosím, použijte pokyny k použití či dokumentaci pro správné použití atomizéru.
Používejte iTaste EP pouze k určenému účelu.
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