Eleaf Pico Squeeze 2
Εγχειρίδιο Χρήσης
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελεί μια συσκευή η οποία μετασχηματίζει ένα υγρό σε εισπνεόμενο ατμό. Τα μέρη από τα οποία αποτελείται η συσκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι τα παακάτω:

Σύστημα ατμοποιητή δεξαμενής στο οποίο τοποθετείται το υγρό αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου

Μπαταριοθήκη (MOD) για την τροφοδοσία του ατμοποιητή με την απαιτούμενη τάση

Αντίσταση και φυτίλι
Προκειμένου να λειτουργήσει ο ατμοποιητής πρέπει να βιδωθεί στην κατάλληλη υποδοχή της μπαταριοθήκης (MOD) . Το σύστημα ατμοποιητή δεξαμενής διαθέτει κατάλληλο επιστόμιο έτσι ώστε ο χρήστης να
μπορεί να εισπνεύσει τον παραγόμενο ατμό. Στην δεξαμενή τοποθετείται το υγρό προς άτμιση. Ο χρήστης πατώντας τον διακόπτη της μπταριοθήκης (MOD) κλείνει το υφιστάμενο κύκλωμα και ενεργοποιεί την
συσκευή του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Με αυτό τον τρόπο η αντίσταση η οποία περιβάλλεται από φυτίλι θερμαίνεται και το υγρό το οποίο έχει συγκρατηθεί στο φυτίλι λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας
μετατρέπεται σε ατμό. Ο ατμός αυτός στην συνέχεια εισπνέεται από τον χρήστη.
Ευχαριστούμε που διαλέξατε αυτό το προϊόν! Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία ώστε να τη χρησιμοποιήσετε σωστά. Εάν επιθυμείτε περισσότερες
πληροφορίες ή έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν και τη χρήση του, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.
Χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις: 56mm x 28mm x 78mm

Χωρητικότητα μπουκαλιού: 8ml

Λειτουργία με μία 21700 ή 20700 ή 18650 μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται)

Βάρος: 186gr

Ισχύς 100W

Επιλογές Λειτουργίας: Variable Wattage, Temperature Control (Ni200, Titanium και Stainless Steel), TCR

Αναβαθμίσιμο Λογισμικό
Περιεχόμενα Συσκευασίας

1 x Pico Squeeze 2

1 x Αντάπτορας μπαταρίας

1 x Καλώδιο USB

1 x Εγχειρίδιο Χρήσης
Οδηγίες χρήσης
Έναρξη λειτουργίας on/off: Τοποθετήστε μία υψηλής απόδοσης μπαταρία. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας πέντε (5) φορές για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη συσκευή.
Λειτουργία ατμίσματος: Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και εισπνεύστε μέσα από το επιστόμιο
Λειτουργίες της θύρας Micro USB Φόρτιση:
Η ένδειξη της μπαταρίας στην οθόνη της συσκευής θα αναβοσβήνει συνέχεια όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει κάτω από το 10%. Η μπαταρία φορτίζεται όσο βρίσκεται μέσα στη συσκευή συνδέοντάς τη μέσω
της θύρας USB με μια πρίζα ή με έναν υπολογιστή (με έξοδο 5v μέχρι 1Ampere) ή μπορείτε να τη φορτίσετε σε έναν εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας. Εάν η μπαταρία φορτίζεται μέσα στη συσκευή, η ένδειξή της
στην οθόνη θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα σβήσει όταν πλέον ολοκληρωθεί. Συνιστούμε να φορτίζεται την μπαταρία σε έναν εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας καθώς παίρνει λιγότερο χρόνο
για μια πλήρη φόρτιση.
Αναβάθμιση λογισμικού:
Το λογισμικό μπορεί να αναβαθμιστεί συνδέοντας τη συσκευή με έναν υπολογιστή μέσω της θύρας USB χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Σημείωση:
Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε υψηλής απόδοσης μπαταρίες, με συνεχομένη ροή ενέργειας άνω των 25Α.
Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να μην χρησιμοποιείτε μπαταρία με φθαρμένο περίβλημα καθώς αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.
Πριν το χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε να ρυθμίσετε την ισχύ ανάλογα με την αντίσταση του ατμοποιητή που εγκαταστήσατε.
Προφυλάξεις
Δώστε την συσκευή για επισκευή μόνο σε ειδικούς αντιπροσώπους της. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε οι ίδιοι τη μονάδα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά ή ακόμα και τραυματισμός.
Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε υψηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες υγρασίας, ειδάλλως ενδέχεται να καταστραφεί. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας κυμαίνεται από τους 0º C έως τους 45º C κατά
τη φόρτιση και από -10º C έως 60º C κατά τη χρήση.
Μην επιχειρήσετε να συνδυάσετε την συσκευή με εξαρτήματα από άλλες μάρκες ηλεκτρονικού τσιγάρου. Εάν προκληθεί βλάβη κατ΄αυτόν τον τρόπο, η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη και η εγγύηση δεν ισχύει.
Εγγύηση
Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από ανθρώπινο λάθος. Ισχύει η νόμιμη εγγύηση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Εάν το προϊόν πέσει ή συγκρουστεί ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει κάποια βλάβη.

Εάν το προϊόν πέσει ο χρήστης πρέπει να ελέγξει τα παρακάτω:

Τα μέρη του προϊόντος είναι ασφαλώς και σταθερά προσαρμοσμένα μεταξύ τους.

Το προϊόν δεν παρουσιάζει διαρροή.

Το επιστόμιο δεν έχει υποστεί ζημιά.

Εάν ο χρήστης με οπτική εξέταση του προϊόντος διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν σημάδια βλάβης, μπορεί να χρησιμοποιήσει το προϊόν μετά τον καθαρισμό του και ιδίως μετά τον καθαρισμό του
επιστομίου, χρησιμοποιώντας χαρτί ή ένα στεγνό πανί.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από το χρήστη εάν διαθέτει μέρη ραγισμένα ή παραμορφωμένα και τα ελαττωματικά μέρη πρέπει να αντικατασταθούν πριν τη χρήση του.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η δεξαμενή του ατμοποιητή είναι άδεια ή σχεδόν άδεια, καθώς επίσης και αν ο χρήστης διαπιστώσει μια αισθητή αλλαγή στη γεύση.

Εγχύστε μερικές σταγόνες από το υγρό αναπλήρωσης στο φυτίλι πριν από την πρώτη χρήση του.

Η αντίσταση πρέπει να αλλάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Χρησιμοποιείστε μόνο ενδεδειγμένα για αυτό το προϊόν ανταλλακτικά και εξοπλισμό, προκειμένου να αποφύγετε πιθανές δυσλειτουργίες.

Μην χρησιμοποιείτε ιδιαίτερη δύναμη κατά το βίδωμα του ατμοποιητή πάνω στη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείται τον ατμοποιητή με την οπή του αέρα τελείως κλειστή.

Φροντίστε να καθαρίζετε το επιστόμιο σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους στοματικής υγιεινής.

Διατηρείται το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας, υγρασία και σκόνη.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Αποθηκεύστε μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλές θερμοκρασίες. Να προστατεύεται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία. Διατηρείστε το προϊόν σε ξηρές συνθήκες.
Διατηρείστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία. Διατηρείστε το μακριά από τρόφιμα, ζωοτροφές. Διατηρείστε το προϊόν μακριά από πηγές οξείδωσης, οξέα, βάσεις και αμίνες.

Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.
Η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται σε μη καπνιστές και νέους.
Αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από παιδιά και ανήλικους.
Οδηγίες Ασφαλείας:
Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με υγρό αναπλήρωσης το οποίο περιέχει νικοτίνη.
Το υγρό αναπλήρωσης δεν προορίζεται για κατάποση. Μην επιτρέπετε στο υγρό αναπλήρωσης να έρθει σε επαφή με το δέρμα. Να διατηρείτε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές υγιεινής. Ζητήστε
αμέσως ιατρική βοήθεια αν αισθανθείτε ναυτία ή εμετό, κατά τη χρήση της συσκευής του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Τα υγρά αναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν πρέπει να αναμιγνύονται με οποιαδήποτε
άλλα υγρά ή ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή του ηλεκτρονικού τσιγάρου όταν οδηγείτε. Για να αποφευχθεί πιθανή χορήγηση υπερβολικής δόσης νικοτίνης, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλες πηγές της νικοτίνης (παραδοσιακά τσιγάρα, πούρα, πίπες, έμπλαστρα, ρινικά σπρέι κλπ). Το υγρό να μην ελευθερώνεται στο περιβάλλον και να μην απορρίπτεται στην
αποχέτευση.
Προειδοποιήσεις για ομάδες κινδύνου:
Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με υγρό αναπλήρωσης το οποίο περιέχει νικοτίνη.
Μην εισπνέετε τον παραγόμενο ατμό αν είστε αλλεργικοί σε νικοτίνη ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ενόχληση κατά τη χρήση
ηλεκτρονικού τσιγάρου, συμβουλευτείτε γιατρό. Το κάπνισμα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν συνίσταται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου από
νεαρή ηλικία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία. Η νικοτίνη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυ νη και μερικές φορές θανατηφόρα, αν χρησιμοποιηθεί ή καταποθεί από μικρά παιδιά. Συμβουλευτείτε
γιατρό πριν τη χρήση κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης.
Αντενδείξεις:
Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με υγρό αναπλήρωσης το οποίο περιέχει νικοτίνη.
Δεν συνίσταται η χρήση του σε άτομα, τα οποία παρουσιάζουν υπερευαισθησία σε νικοτίνη ή περιεχόμενα συστατικά, κύηση, γαλουχία, καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια.
Η νικοτίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα που έχουν διαγνωσθεί με: μέτρια έως σοβαρή ηπατική νό σο, σοβαρή νεφρική νόσο, καρδιακή νόσο συμπεριλαμβανομένης της στηθάγχης, της
καρδιακής ανεπάρκειας, πολύ υψηλή πίεση αίματος, προβλήματα με τον καρδιακό ρυθμό ή παλμό, οι ασθενείς που έχουν υποστεί μια πρόσφατη καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, υπερθυρεοειδισμό,
διαβήτη, φλεγμονή του οισοφάγου (σωλήνα μεταξύ του στόματος και του στομάχου), φλεγμονή της βλεννογόνου του στομάχου (γαστρίτιδα), έλκος στομάχου, έλκος δωδεκαδακτύλου, δερματικά προβλήματα,
μακροπρόθεσμα προβλήματα στο λαιμό, δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφύσημα ή άσθμα, εγκυμοσύνη και θηλασμό.
Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με υγρό αναπλήρωσης το οποίο περιέχει νικοτίνη.
Συστηματικά συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν κατά τη χρήση νικοτινούχων υγρών αναπλήρωσης: ναυτία και έμετος, διαταραχές ύπνου, πονοκέφαλος, πόνος στο στήθος, εξαιτίας της τοξικότητας της
νικοτίνης. Ήπια έως μέτρια τοξικότητα: διαταραχή γαστρεντερικού συστήματος, ναυτία, έμετος, ζάλη, κεφαλαλγία, τρόμος, εφίδρωση, ακανόνιστος καρδιακός παλμός ή ταχυκαρδία, ωχρότητα, και η υπέρταση
είναι κοινά συμπτώματα. Σοβαρή τοξικότητα: Σπασμοί, ζάλη, αδυναμία, βραδυκαρδία, υπόταση και αναπνευστική ή μυϊκή παράλυση μπορεί να συμβούν. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν τυπικά εντός 30
λεπτών έως 2 ώρες μετά από μια στοματική έκθεση. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι άμεσα μετά από την εισπνοή της νικοτίνης. Η νικοτίνη είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία.
Αν έχετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια ή ένα παιδί κάτω των 12 ετών κατά λάθος καταπιεί σκεύασμα που περιέχει νικοτίνη, επικοινωνήστε ΑΜΕΣΩΣ με το γιατρό σας ή το τμήμα επειγόντων
περιστατικών του τοπικού νοσοκομείου σας. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 2107793777
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