
VAPORESSO
GEN 200 220W MOD
Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
1 x Vaporesso Gen 200 Mod 

1 x Καλώδιο φόρτισης Type-C 
1 x Εγχειρίδιο Χρήσης

VAPORESSO GEN 200 
Έρευνα γνησιότητας του προϊόντος 
Ελέγξτε την ετικέτα 
Περιστρέψτε την ετικέτα κάτω από μια πηγή φωτός με 
διαφορετική γωνία και θα δείτε το γράμμα “V” να αλλάζει θέση.  
Επαληθεύστε το QR code 
1. Ξύστε 
2. Σαρώστε το QR code για επαλήθευση
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 
- Διαστάσεις: 85 x 44 x 29mm
- Μπαταρία: 2x18650 (δεν περιλαμβάνονται)
- Έξοδος ισχύος: 5-220W
- Ρεύμα φόρτισης: DC 5V/2A, Type-C
- Οθόνη: TFT 0.96 ίντσες  
- Ισχύς
- Κλείδωμα συστήματος
- Λειτουργία Smart VW
- Αντίσταση
- Επίπεδο μπαταρίας
- Μετρητής εισπνοών
- Λειτουργία εξόδου
- Χρόνος ατμίσματος
- Έξοδος τάσης
Οδηγίες χρήσης 
1. Ενεργοποίηση της συσκευής 
Πατήστε συνεχόμενα 5 φορές το κουμπί λειτουργίας μέσα σε 2 
δευτερόλεπτα 
2. Άτμιση 
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απολαύσετε μια απαράμιλλη 
εμπειρία ατμίσματος 

3. Φόρτιση μπαταρίας 
Συνδέστε το καλώδιο Type-C στη συσκευή και θα εμφανιστεί 
στην οθόνη η ένδειξη της μπαταρίας και ο εναπομείνας χρόνος 
φόρτισης.  
4. Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής  
Με 3 συνεχόμενα πατήματα στο κουμπί λειτουργίας μπορείτε να 
κλειδώσετε τα κουμπιά + και – καθώς και το κουμπί ρυθμίσεων. 
Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά και την 
οθόνη.  
5. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας που επιθυμείτε  
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρυθμίσεων για να επιλέξετε μια 
από τις βασικές λειτουργίες της συσκευής (pulse mode/f(t) / VWN 
mode).  
- Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων 3 φορές συνεχόμενα για να 
περάσετε στις ρυθμίσεις του δευτερεύοντος μενού.  
Λειτουργία F(t) (προεπιλεγμένη) 
Η λειτουργία F(t) αποδίδει μέσω της ρύθμισης της θερμοκρασίας, 
της ταχύτητας θέρμανσης και του χρόνου. Με αυτή τη λειτουργία 
απελευθερώνεται άρτια η γεύση του υγρού αναπλήρωσης, 
παρέχοντας μια τέλεια ισορροπημένη γευστική εμπειρία με 
συνέπεια, από την πρώτη ως την τελευταία εισπνοή. 
Λειτουργία Pulse  
Πρόκειται για μια λειτουργία που βελτιώνει την ατμιστική σας 
εμπειρία μέσω εξόδου συνεχούς τάσης, παρέχοντας ανώτερη 
απόδοση στη γεύση, χτύπημα στο λαιμό, ικανοποίηση από τη 
νικοτίνη και συνεχές σύννεφο ατμού τέλειας θερμοκρασίας. 
VWN/ Λειτουργία Μεταβλητής Ισχύος / Απλή λειτουργία  
Η λειτουργία VWN είναι μια κανονική λειτουργία εξόδου ισχύος. 
Μπορείτε ανάλογα με την αντίσταση που χρησιμοποιείτε, να 
προσαρμόσετε την κατάλληλη ισχύ σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η 
οθόνη εμφανίζει τα watt, την αντίσταση και το μετρητή εισπνοών 
για μια καθηλωτική εμπειρία ατμίσματος.
Λειτουργία DIY 
Στη λειτουργία DIY, μπορείτε να επιλέξετε τις παραδοσιακές 
ρυθμίσεις VW (H, N, S), ή VV, BP(Bypass) σε αυτή την ενότητα. 
Ρύθμιση συστήματος  
Οι ρυθμίσεις συστήματος περιλαμβάνουν προ-εγκατεστημένες 
ρυθμίσεις - DEFAULT, SMART VW, μετρητή εισπνοών και έκδοση 
λογισμικού. 
Λειτουργία SMART VW 
Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και εγκαταστήσετε έναν 
ατμοποιητή πάνω στη συσκευή, το σύστημα θα προτείνει την 
καλύτερη ισχύ.
Προστασίες  
1. Προστασία βραχυκυκλώματος & Προστασία για χαμηλή 
αντίσταση 
Όταν η αντίσταση είναι χαμηλότερη από 0.05Ω και πατήσετε 
το κουμπί ατμίσματος, η συσκευή θα εισέλθει σε περιβάλλον 
προστασίας βραχυκυκλώματος και θα διακόψει την παροχή. Η 
οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη SHORT ATOMIZER.  
2. Προστασία για χαμηλή αντίσταση  
Όταν η αντίσταση είναι χαμηλότερη από 0.09Ω και πατήσετε 
το κουμπί ατμίσματος, η συσκευή θα εισέλθει σε περιβάλλον 
προστασίας για χαμηλή αντίσταση και θα διακόψει την παροχή. Η 
οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη LOW RESISTANCE. 
3. Προστασία από τη μη σύνδεση ατμοποιητή  
Όταν η συσκευή δεν ανιχνεύσει ατμοποιητή, το πάτημα του 
κουμπιού ατμίσματος ενεργοποιεί τη λειτουργία προστασίας. 
Η παροχή θα διακοπεί και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 
CHECK ATOMIZER. 
4. Προστασία για υψηλή αντίσταση  
Όταν η αντίσταση είναι υψηλότερη από 5.0Ω και πατήσετε 
το κουμπί ατμίσματος, η συσκευή θα εισέλθει σε περιβάλλον 
προστασίας για υψηλή αντίσταση και θα διακόψει την παροχή. Η 
οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη CHECK ATOMIZER 
5. Προστασία χαμηλής τάσης 



Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 3.3V και 
πατήσετε το κουμπί ατμίσματος, η συσκευή θα εισέλθει σε 
περιβάλλον προστασίας για υψηλή αντίσταση και θα διακόψει την 
παροχή. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη LOW BATTERY. 
6. PCBA (μηχανισμός κυκλώματος πλακέτας) 
Όταν η θερμοκρασία του αισθητήρα PCBA φτάνει τους 60-
85 βαθμούς, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη OVER HEAT και 
διακόπτεται η παροχή. 
7. Προστασία από ηλεκτρική εκκένωση 
Κατά τη διαδικασία της εκκένωσης, αν η τάση μεταξύ του σημείου 
ένωσης τροφοδοσίας Β+ και Β- είναι χαμηλότερη από 2.9V, η 
έξοδος κλείνει αυτόματα.  
8. Προστασία υψηλής τάσης στην είσοδο USB 
Μόλις συνδέσετε το φορτιστή, αν η τάση στη θύρα USB είναι πάνω 
από 6V ή κάτω από 0.3V, πρέπει να σταματήσετε τη φόρτιση. 
9. Προστασία από υπερβολική φόρτιση 
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μόλις η τάση της μπαταρίας φτάσει 
στα 4.2V+/-0.3V, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη 100%. 
10. Προστασία αυτόματης απενεργοποίησης 
Αν το κουμπί ατμίσματος παραμείνει πατημένο για 10 
δευτερόλεπτα και πάνω, η συσκευή θα διακόψει την παροχή και η 
οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη OVER TIME
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 ~ 550 C κατά τη φόρτιση και 
-10~450C κατά την αποθήκευση)
1. EEE Ανακύκλωση: το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αντιθέτως πρέπει να 
απορριφθεί σε σημείο ανακύκλωσης συσκευών
2. Ανακύκλωση μπαταριών: οι μπαταρίες δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζονται όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αντιθέτως 
πρέπει να απορριφθούν σε σημείο ανακύκλωσης μπαταριών
8.  Η επισκευή της συσκευής σας πρέπει να γίνεται μόνο από τη Va-
poresso. Μην επιχειρήσετε μόνοι σας οποιαδήποτε επισκευή διότι 
μπορεί να επέλθει βλάβη ή τραυματισμός.

Προειδοποίηση 
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 περιπτώσεις: 
1. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για: 
- Άτομα κάτω των 18 ετών 
- 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 
2. Η χρήση της συσκευής δε συνιστάται για:  
-Μη καπνιστές  
-Εγκύους γυναίκες ή θηλάζουσες 
3. 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.


