
GEEKVAPE 
AEGIS SOLO S100 BOX MOD

Εγχειρίδιο Χρήσης
Περιεχόμενα Συσκευασίας:

1 x Geekvape AEGIS SOLO S100 Box Mod
1 x Καλώδιο Type-C

1 x Εγχειρίδιο χρήσης

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την GEEKVAPE
- Για καλύτερη εμπειρία χρήσης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης 
πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας στο άτμισμα.
- Κρατήστε το εγχειρίδιο αν χρειαστεί να ανατρέξετε στο μέλλον.

Χαρακτηριστικά

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Τάση εξόδου: 8.5V (Μέγιστη)
- Υποστηριζόμενες αντιστάσεις: 0,1 ohm-3 ohm
- Χαρακτηριστικά φόρτισης: 5V / 2.0Α
- Προειδοποίηση χαμηλής τάσης: 3.3V ± 0.1V
- Προειδοποίηση θερμοκρασίας PCBA: 85 ° C
- Μέγιστος χρόνος εισπνοής: 10s
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ° C ~ 45 ° C
- Ρεύμα λειτουργίας αναμονής: <10uA
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ° C ~ 60 ° C
- Σχετική υγρασία: 10% RH-70% RH

ΟΔΗΓΙΕΣ

1.  Ενεργοποιημένο: Αφού ενεργοποιηθεί, η οθόνη λειτουργιών 
θα εμφανιστεί μετά από την προβολή της κινούμενης εικόνας 
εκκίνησης.

2.  Ενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί ατμίσματος 5 φορές 
γρήγορα και συνεχόμενα εντός 2 δευτερολέπτων για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εισάγεστε στην οθόνη αναμονής 
μετά την κινούμενη εικόνα εκκίνησης.)

3.  Απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί ατμίσματος 5 φορές 
γρήγορα και συνεχόμενα εντός 2 δευτερολέπτων για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή. (Η οθόνη απενεργοποιείται ενώ 
εμφανίζεται η κινούμενη εικόνα τερματισμού.)

4.  Ρύθμιση ισχύος: Στην καρτέλα ισχύος, πιέστε τα κουμπιά “+” ή 
“–“ για να προσαρμόσετε την ισχύ, το βήμα αύξησης είναι 0.5W 
προσαρμοζόμενο μεταξύ 5-100W, ή πιέστε παρατεταμένα για να 
μπείτε στην λειτουργία γρήγορης προσαρμογής

5.  Τροποποίηση παραμέτρων VPC: Μπορεί να οριστεί η ισχύς 
εξόδου κάθε δευτερολέπτου (5 παράμετροι). Η ισχύς στα 
4 πρώτα δευτερόλεπτα μπορεί να οριστεί σύμφωνα με τις 
ανάγκες του χρήστη, και η τελευταία τιμή της τάσης εξόδου 
προσαρμόζεται στο 5ο δευτερόλεπτο και στα επόμενα 10 
δευτερόλεπτα. Αν οριστεί: 25, 25, 25, 25, 30. Αυτό σημαίνει ότι τα 
4 πρώτα δευτερόλεπτα έχουν όλα 25W ισχύ εξόδου, 30W ισχύ 
εξόδου από το 5ο έως το 10ο δευτερόλεπτο κ.ο.κ.

6.  Λειτουργία ρύθμισης: Πατήστε το κουμπί ατμίσματος 3 
φορές γρήγορα και συνεχόμενα για να περάσετε στην επιλογή 
ρυθμίσεων.

7.  Έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης: Πατήστε παρατεταμένα 
το κουμπί ατμίσματος για 0.8 δευτερόλεπτα για να αποδεχτείτε 
τις αλλαγές και να εξέλθετε από τις ρυθμίσεις (Η συσκευή θα 
εξέλθει αυτόματα από τις ρυθμίσεις μετά από 5 δευτερόλεπτα 
απραξίας εντός των ρυθμίσεων).

8.  Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών: 
Πατήστε το κουμπί ατμίσματος 3 φορές γρήγορα και 
συνεχόμενα για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων. 
Η ένδειξη παραμένει στην πάνω αριστερά γωνία της οθόνης 
λειτουργίας, πατήστε τα κουμπιά “+” ή “-”.

Οι προαιρετικές λειτουργίες περιλαμβάνουν: POWER, VPC, 
BYPASS.
Μηδενισμός κι επαναφορά του μετρητή εισπνοών:
-  Πατήστε το κουμπί ατμίσματος 3 φορές γρήγορα και συνεχόμενα 

για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων.
-  Πατήστε το κουμπί ατμίσματος για να μετακινήσετε τον κέρσορα 

και να επιλέξετε το PUFF
-  Πατήστε τα κουμπιά “+” ή “-” για να μηδενίσετε την τιμή των 

εισπνοών.
-  Πατήστε τα κουμπιά “+” ή “-” πάλι για να επαναφέρετε την τιμή 

των εισπνοών.
Υποδείξεις και προστασίες:
-  Προστασία αντίστροφης πολικότητας της μπαταρία. (Η 

αντίστροφη εισαγωγή μπαταρίας δεν καταστρέφει την πλακέτα).
-  Όταν η αντίσταση του ατμοποιητή είναι ≤0,08ohm, η συσκευή 

εμφανίζει την ένδειξη short circuit για 2 δευτερόλεπτα.
-  Όταν δεν υπάρχει ατμοποιητής ή η αντίσταση του ατμοποιητή 

είναι ≥3,5ohm, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη no atomizer για 
2 δευτερόλεπτα.

-  Όταν η τάση της μπαταρίας είναι <3,2V πριν από τη χρήση ή 
<2,8V κατά τη χρήση, η συσκευή θα διακόψει την τροφοδοσία 
αυτόματα η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη low voltage για 2 
δευτερόλεπτα.

-  Όταν η θερμοκρασία της πλακέτας είναι >65°C πριν από τη χρήση 
ή >85°C κατά τη χρήση, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη equip-
ment overheating για 2 δευτερόλεπτα.

-  Εάν η εισπνοή διαρκέσει περισσότερο από 10 συνεχόμενα 
δευτερόλεπτα, η τροφοδοσία θα διακοπεί και η συσκευή 
εμφανίζει την ένδειξη timeout για 2 δευτερόλεπτα.

-  Σε κατάσταση κλειδώματος, πατήστε το κουμπί “+” ή “-” για να 
ρυθμίσετε τις παραμέτρους, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη 
lock screen για 2 δευτερόλεπτα.

1. Λειτουργία bypass: Μέγιστη ισχύς εξόδου, αλλά η ισχύς δεν 
υπερβαίνει τα 100W.
2. Εμφάνιση πληροφοριών έκδοσης:
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 
“+” και “-” για 2 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζονται οι 
πληροφορίες έκδοσης του τρέχοντος συστήματος.
Πληροφορίες έκδοσης συστήματος: GEEKVAPE ΧΡΟΝΙΑ-ΜΗΝΑΣ-
ΜΕΡΑ Vx.xx.
3. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: Αφού εισαγάγετε την 
οθόνη πληροφοριών έκδοσης, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά 
ατμοποίησης, “+” και “-” ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα για να 
εμφανιστεί η ένδειξη για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 



και παραμέτρων χρήστη.
4. Αόρατη λειτουργία (stealth): Για να εισέλθετε σε λειτουργία 
Stealth πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί ατμοποίησης, το κουμπί “+” 
και το κουμπί “-” για 2 δευτερόλεπτα.
5. Εναλλαγή εμφάνισης: Στη λειτουργία ρυθμίσεων, πατήστε 
ταυτόχρονα τα κουμπιά “+” και “-” για 1 δευτερόλεπτο για να 
μεταβείτε στο επόμενο θέμα.
6. Κουμπί κλειδώματος:
-  Σπρώξτε προς τα κάτω/πάνω το κουμπί κλειδώματος για να 

κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Όταν είναι κλειδωμένη, 
η οθόνη επιστρέφει στο βασικό περιβάλλον οθόνης.

-  Όταν είναι κλειδωμένο όλα τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα 
εκτός από την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ατμίσματος.

-  Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, στην οθόνη θα εμφανιστεί 
η ένδειξη κλειδώματος για 2 δευτερόλεπτα, μετά το πάτημα 
οποιουδήποτε κουμπιού. 

7. Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης: Στη οθόνη αναμονής, πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το κουμπί ατμοποίησης και το κουμπί “+” 
για 1 δευτερόλεπτο ταυτόχρονα για να εμφανιστεί το εικονίδιο 
ρύθμισης φωτεινότητας και να μεταβάλετε την φωτεινότητα 
της οθόνης ποσοστιαία. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
ατμοποίησης και το κουμπί “-” ταυτόχρονα για να μειώσετε τη 
φωτεινότητα της οθόνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
-  Το προϊόν δεν προορίζεται για εγκύους και για άτομα κάτω των 

21 ετών.
-  Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά ή δυνατή ζέστη.
-  Αποφύγετε τις πτώσεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέθοδος ελέγχου αυθεντικότητας μέσω διαδικτύου

1.  Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.geekvape.com και βρείτε το 
PRODUCT VERIFICATION στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.

2.  Ξύστε τον κωδικό κάτω από την ετικέτα στο κουτί και εισάγετε 
τα 12 ψηφία ασφαλείας στο κενό πεδίο στην ιστοσελίδα.

3.  Πατήστε το κουμπί “GO” και ένα αναδυόμενο παράθυρο θα 
πρέπει να εμφανιστεί επιβεβαιώνοντας ότι το προϊόν είναι 
αυθεντικό.


