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1. Άτμισμα: Όσο ατμίζετε θα ανάβει το φωτάκι LED. Αλλιώς το LED θα 
σβήσει και ο ατμοποιητής θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση 
αδράνειας. 

2. Προστασία παρατεταμένης εισπνοής: αν η εισπνοή σας στο άτμισμα 
υπερβεί τα 8 δευτερόλεπτα, ο ατμοποιητής θα σταματήσει να 
λειτουργεί και το LED θα αναβοσβήσει 8 φορές.

3. Προστασία χαμηλής τάσης: όταν η τάση της μπαταρίας είναι κάτω 
από 3.3V, ο ατμοποιητής θα σταματήσει να λειτουργεί και το LED θα 
αναβοσβήσει 10 φορές. Όταν η τάση είναι κάτω από 3.6V, το LED θα 
είναι κόκκινο. Όταν η τάση είναι πάνω από 3.6V, το LED θα είναι μπλε.

4. Προστασία βραχυκυκλώματος: αν ο ατμοποιητής βραχυκυκλώσει, δε 
θα δουλεύει πλέον και το LED θα αναβοσβήσει 3 φορές.

5. Λειτουργία αντίστασης: μεγαλύτερη ή ίση με  0.8 Ω
6. Ρεύμα αδράνειας: κάτω από 5UA5UA

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της SIKARY. Η εταιρεία 
μας πάντα ακολουθούσε πιστά την ιδέα της καινοτομίας και την 
επιδίωξη της τελειότητας. Η φιλοσοφία της λειτουργίας μας είναι 
“πρώτα ο πελάτης, πρώτα η ποιότητα”, προκειμένου να προσφέρει 
άψογη εξυπηρέτηση πελατών. 

Χαρακτηριστικά
Μέγεθος : 95.2 x 16 mm
Χωρητικότητα μπαταρίας : 200mAh
Μέγιστη έξοδος : 3A
Αντίσταση : 2.0 Ω
Χωρητικότητα δοχείου : 0.8 ml

Επιστόμιο

Φωτάκι LEDΤο κιτ περιλαμβάνει:
Δοχεία x 2
USB καλώδιο x 1
Φορτιστή μπαταρίας x 1 
Πιστοποιητικό γνησιότητας x 1

Σε κατάσταση λειτουργίας:

Συσκευή  SPOD x 1
Εγχειρίδιο χρήσης x 1
Αφυγραντικό σακουλάκι x 1
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Αλλαγή δοχείου
1. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου 
2. Τραβήξτε προς τα έξω το παλιό δοχείο

Χαρακτηριστικά φορτιστή μπαταρίας
Μέγεθος: 109x55x27mm
Χωρητικότητα : 2200 mAh

Καπάκι

Δοχείο

Κάλυμμα

Κουμπί για το άνοιγμα του καλύμματος

Φως LED

Κουμπί ενέργειας

Θύρα φόρτισης USB

GREEK
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Φόρτιση
1. Έξοδος: 5V / 1000mA, είσοδος: 5V / 500mA.
2. Πατήστε μια φορά το κουμπί λειτουργίας για να φανεί η ενέργεια ενώ ταυτόχρονα η συσκευή θα φορτίζεται 
μέσα στον φορτιστή τσέπης.
3. Ενδείξεις φόρτισης στα φωτάκια LED: τέσσερα φωτάκια αναμμένα σημαίνουν ενέργεια 100%, τρία φωτάκια 
αναμμένα σημαίνουν ενέργεια 75%, δύο φωτάκια αναμμένα σημαίνουν ενέργεια 50%, ένα φωτάκι αναμμένο 
σημαίνει ενέργεια 25%.
4. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης της συσκευής, τα τέσσερα LED ένδειξης θα ανάβουν το ένα μετά το άλλο. 
Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της θήκης φόρτισης, και τα τέσσερα φωτάκια LED θα παραμείνουν αναμμένα.
5. Η συσκευή SPOD φορτίζεται επίσης κατά τη διάρκεια φόρτισης του φορτιστή τσέπης.
6. Στην έξοδο, το φωτάκι του ρεύματος δίνει σήμα. Όταν η θήκη φόρτισης φορτίσει πλήρως τότε τα τέσσερα 
φωτάκια LED θα παραμείνουν αναμμένα και θα σβήσουν μετά από 20 δευτερόλεπτα.
7. Όταν ο φορτιστής τσέπης έχει χαμηλή μπαταρία, τα τέσσερα φωτάκια LED θα αναβοσβήσουν 10 φορές και 
μετά θα σβήσουν. Συνεπώς η συσκευή χρειάζεται επαναφόρτιση.
8. Αν η συσκευή βραχυκυκλώσει κατά την αποσύνδεση, τα τέσσερα φωτάκια LED θα αναβοσβήσουν 3 φορές. 
9. Η συσκευή διαθέτει αρκετές προστασίες: προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία υπερβαίνουσας ώρας 
φόρτισης, προστασία από υπερβολική τάση, προστασία λιθίου.
10. Αναγκαστική λειτουργία ενεργοποίησης: όταν η μπαταρία της συσκευής SPOD δεν έχει επαναφορτιστεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η θήκη φόρτισης δε θα μπορέσει να τη φορτίσει σωστά. Σε αυτή την 
περίπτωση πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. Τα τέσσερα LED θα 
αναβοσβήσουν δύο φορές. Η θήκη φόρτισης θα φορτίσει αυτόματα τη συσκευή SPOD μόλις περάσει σε 
λειτουργία αναγκαστικής ενεργοποίησης. 10. Όταν η τάση της συσκευής αυξηθεί, θα επανέλθει και σε 
κανονική κατάσταση φόρτισης.
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Ειδοποιήσεις
1  Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε έγκυος, σχεδιάζετε να εγκυμονήσετε, αν βρίσκεστε σε 
περίοδο θηλασμού, αν έχετε καρδιοπάθεια ή ασθένειες στο συκώτι, διαβήτη ή υπέρταση. Σε 
περίπτωση κατάποσης,  ξεπλύνετε το στόμα σας και απευθυνθείτε σε γιατρό. Θα πρέπει να 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε νικοτίνη.
2. Απομακρύνετε το προϊόν από παιδιά και κατοικίδια.
3. Μην πλησιάζετε το προϊόν κοντά σε φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Μην ξεπερνάτε το χρόνο 
φόρτισης. Κρατήστε το σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον μακριά από την απευθείας έκθεση στο ηλιακό 
φως. Δε μπορείτε να το πλύνετε με νερό, συνιστάται να τρίψετε την επιφάνεια με οινόπνευμα. 
4. Χρησιμοποιείστε κανονικό USB αντάπτορα 5V στη φόρτιση.
5. Μη φυσάτε απευθείας στο επιστόμιο κατά τη χρήση, για να αποφύγετε οποιαδήποτε πιθανότητα 
ατυχήματος.
6. Αυτό το προϊόν προορίζεται για αγορά και χρήση μόνο από ενήλικα άτομα. Απαγορεύεται η 
πώληση στους ανήλικους.
Η SIKARY διατηρεί τα τελικά δικαιώματα ερμηνείας αυτού του εγχειριδίου χρήσης. Αν υπάρξει 
κάποια αλλαγή χωρίς προειδοποίηση, παρακαλούμε για την κατανόησή σας.

Εγγύηση
Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της SIKARY. 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 
SIKARY (ατμοποιητές, μπαταρίες, φορτιστές, επιστόμια ή άλλα αξεσουάρ)

7. 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.
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