
INNOKIN
GOZEE BOX 2100mAh
Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
1 x Gozee Mod 

1 x Type-C καλώδιο 
1 x Εγχειρίδιο χρήσης

INNOKIN GOZEE
Ακολουθεί ένας σύντομος οδηγός για τη σωστή χρήση της 
συσκευής

Χαρακτηριστικά:

Προδιαγραφές
- Διαστάσεις: 35.7x27.0x119.4mm
- Μπαταρία: 2100mAh
- Ρεύμα φόρτισης: 5V/2A

Φόρτιση & Ασφάλεια
•  Φορτίζετε τη συσκευή με πιστοποιημένο αντάπτορα 

πρίζας τοίχου 5V και με το καλώδιο φόρτισης USB -C που 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία

•  Μην αφήνετε τη συσκευή στη φόρτιση χωρίς επίβλεψη
•  Μην αφήνετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα με 

αποφορτισμένη μπαταρία
•  Η μπαταρία πρέπει να είναι τουλάχιστον μισό-φορτισμένη πριν 

την αποθήκευση
•  Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με άμεση ηλιακή 

ακτινοβολία και υπερβολικά ζεστό περιβάλλον

Ενδείξεις οθόνης
• Ενεργοποίηση – κλείδωμα
• Χρονόμετρο εισπνοών
• Μετρητής εισπνοών
• Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας
• Ισχύς • Τιμή αντίστασης • Τάση

1.  Ενεργοποιήστε το Gozee πατώντας 3 φορές στο κουμπί 
ενεργοποίησης

2.  Κρατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά 
+ και - για να εισέλθετε στο μενού 
- Χρονικό όριο συνεχόμενου ατμίσματος (3-18 δευτερόλεπτα) 
- Χρόνος για την απενεργοποίηση της οθόνης (5-18 
δευτερόλεπτα)

3.  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να 
μεταβείτε 
στη δευτερεύουσα οθόνη 
- Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας 
- Τάση μπαταρίας - Τιμή αντίστασης 
- Συνολικός αριθμός εισπνοών 
- [εκκαθάριση ενδείξεων] [ επιστροφή]

4.  Πατήστε παρατεταμένα + ή – μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει 
η ένδειξη της ρυθμιζόμενης ισχύος. Πατήστε ξανά για να 
προσαρμόσετε την επιθυμητή ισχύ - ένδειξη ισχύος σε W

5.  Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά 
+ και – για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε 
την οθόνη

6.  Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απολαύσετε μια 
εκπληκτική εμπειρία ατμίσματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ:

Η Innokin παρέχει τρίμηνη εγγύηση παροχής υπηρεσιών, μετά την 
αγορά, σε όλους τους επίσημους προμηθευτές μας. Παρακαλείστε 
να συμβουλευτείτε τον επίσημο προμηθευτή προϊόντων της 
Innokin, για περισσότερες πληροφορίες και όρους παροχής 
υπηρεσιών.

Η εγγύηση της Innokin δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν 
αγοραστεί από τρίτους προμηθευτές. 

Για να επιβεβαιώσετε ότι αγοράζετε αυθεντικά προϊόντα της 
Innokin και για να επωφεληθείτε από την εγγύηση παροχής 
υπηρεσιών, απλά αγοράστε από τους επίσημους προμηθευτές της 
Innokin.


