
ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE 
Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási 
szemétbe dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól 
elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben 
rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített 
gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe 
kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és 
lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is.
A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb 
eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő 
internetes oldalon tájékozódhat:
http://www.relem.hu/elemhasznaloknak/gyujtohelyek

USB 5V / 12V

USB 5V / 220V

Az adaptereket és más kiegészítőket 
(nyakpántok, tokok, asztali tartók) 
megvásárolhatja az oxy gain  
kereskedőjénél.
www.oxygain.hu

ADAPTEREK  (nem tartozik a készlethez!)

HASZNÁLAT

AKKUMULÁTORTÖLTÉS
Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, az automatiku-
san kikapcsolhat. Bekapcsoláshoz nyomja meg ötször a 
tűzgombot.

AKKU PARAMÉTEREK                                                  JOYETECH EVIC BASIC
Szabályozható hőmérséklet: 
Kapacitás: 
Szabályozható teljesítmény: 
Ellenállás tartomány: 

Méretek: 
Csatlakozó: rugós acél 510

1500 mAh
1 - 40.0W
0.05 - 1.5ohm (TC mode)
0.1 - 3.5ohm (VW, BYPASS mode)
22 x 32 x 55mm

100-315 °C / 200-600 °F

KARBANTARTÁS
Tárolja és töltse az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér télen 
vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papirzsebkendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzspapírt. Ne nyissa fel az 
akkumulátor testet mert a garancia elvész.  TILOS az akkumulátort dobálni, kiszúrni, vízbe vagy más folyadékba mártani. 

FUNKCIÓK & TULAJDONSÁGOK

Komputer

220V vagy 12V
adapter

AZ OLED KIJELZŐ MUTATJA:
 akkumulátor aktuális töltöttségi szintje
 patron ellenállása Ω-ban; Watt és Volt értékek
 pontos idő
 hőmérséklet (Farenheit/Celsius)
 Átfolyó áram (AMP) / Gőzölési idő (Time) / Slukk 

számláló (Puff)

A termék használata fiatalkorúak és nemdohányzók 
számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin 
vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban 
szenvedők és cukorbetegek keressék fel orvosukat.     
Gyermektől elzárva tárolandó!

A tűzgomb gyors, 5szöri megnyomása után kapcsolhatja be, illetve ki az eszközt.  Nyomja meg 5ször gyorsan a tűzgombot az 
akkumulátor bekapcsolásához. Szívjon a patronba, közben nyomja a tűzgombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás 
abbahagyásakor engedje el a tűzgombot .

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS A hőmérsékletszabályzás Ni200 (nikkel) Ti (titán) és SS (rozsdamentes acél) huzallal ellátott porlasztóval 
valósítható meg. A hőmérséklet 100-315 Celsius, vagy 200-600 Fahrenheit fok között állítható.
TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓS ÜZEMMÓDBAN A legnagyobb kezdeti teljesítmény beállítható Változtatható 
hőmérséklet-szabályzós (VT) módban. Ehhez nyomja meg 3szor a tűzgombot, hogy belépjen a menübe. Nyomja meg a baloldali szabályzó 
gombot, ekkor a második sor villogni kezd. Ezután nyomja meg a jobboldali szabályzó gombot a teljesítmény beállításához, majd a 
tűzgombot a beállítás elmentéséhez.
HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS MŰKÖDÉSE A hőmérsékletszabályozás során a készülék a porlasztó ellenállás változását figyeli, a kiindulási 
állapothoz képest. A készülék ennek változásából állapítja meg, hogy hol tart a porlasztó hőmérséklete. Miután elérte a beállított 
hőmérsékletet, mérsékli a teljesítményt, hogy megtartsa azt, és ne haladja meg, ekkor jelenik meg a kijelzőn a „Protection” felirat. A 
hőmérsékletszabályozás igen érzékeny a porlasztó ellenállására, ezért gondoskodjon róla, hogy a menetek mindig tiszták legyenek.
Porlasztó, vagy patron csere után a készülék kiírhatja, hogy „New coil up same down”. Amennyiben ugyan azt a patront tekerte vissza a 
készülékre nyomja meg a mínusz gombot, új patron esetén a plusz gombot. Ha csak egy patronnal használja a hőmérsékletszabályozást, és 
nem szeretné, hogy minden patrontöltés után megjelenjen ez az üzenet, úgy lezárhatja. A tűzgomb háromszori megnyomása után belép a 
menübe. Ez után a bal szabályzó gomb 2szeri megnyomása után a harmadik sor villogni kezd. Nyomja meg a jobb szabályzó gombot, hogy 
lezárja, vagy feloldja a porlasztó tekerésének ellenállását. Amikor a lakat ikon látható, az ellenállás le van zárva.
VÁLTÁS ÁTFOLYÓ ÁRAM (AMP), GŐZÖLÉSI IDŐ (TIME) ÉS SLUKKSZÁMLÁLÓ (PUFF) KÖZÖTT Nyomja meg a tűzgombot háromszor, hogy 
belépjen a menübe. Ezután nyomja meg a bal oldali szabályzó gombot háromszor. Ekkor a harmadik sor villogni kezd. Most nyomja meg a 
jobb oldali szabályzó gombot, hogy váltani tudjon, az aktuális Gőzölési idő (Time felirat – másodpercekben), slukkszámláló (Puff felirat- 
slukkokban), illetve az átfolyó áram (AMP felirat- Amperben) között. Hogy visszaállítsa a gőzöléssel töltött időt, vagy az inhaláló számlálót, 
kérjük, tartsa nyomva a tűzgombot, amíg a kiválasztott mód villog.
AKTIVÁLÁS Szívjon a patronba, közben nyomja meg a tűzgombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje 
el a gombot. 
A PLUSZ ÉS MÍNUSZ GOMBOK LEZÁRÁSA Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva egyszerre a plusz és mínusz gombokat 2 másodpercig. A 
feloldás ugyanígy történik
TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM 10 másodpercnél hosszabb ideig tartó gombnyomás esetén automatikusan leáll a porlasztás. Az OLED 
kijelzőn az „Over 10s” üzenet jelenik meg.
RÖVIDZÁR-VÉDELEM Ha rövidzárlat történik, az akkumulátor nem működtethető. Az OLED kijelzőn az “Atomizer Short” üzenet jelenik meg.
ALACSONY FESZÜLTSÉG VÉDELEM Ha az akkumulátor feszültsége kisebb, mint 3.3 V, az akkumulátort fel kell tölteni. Az OLED kijelzőn a 
“Lock” üzenet jelenik meg.
HŐMÉRSÉKLET RIASZTÁS Ha a készülék hőmérséklete 70°C fölé kerül, automatikusan leáll a porlasztás. Az OLED kijelzőn a „Temp 
Protection” üzenet jelenik meg 5 másodpercre. Ezután a kijelző visszaáll normál állapotra, és folytathatja a használatot.
AKKU TÖLTÖTTSÉGI SZINT KIJELZÉS Az OLED kijelzőn lévő akku szimbólum telítettsége utal az akku aktuális töltöttségi szintjére
TÚLTÖLTÉS ELLENI VÉDELEM  az akku töltése automatikusan leáll, mikor az teljesen feltöltődött.

A tűzgomb háromszori megnyomása után az első sor 
villogni kezd, ezzel jelezve, hogy belépett a menübe. 
Nyomja meg a jobb szabályzó gombot, hogy válasszon 
az üzemmódok között. Nyomja meg a tűzgombot, vagy 
várjon 10 másodpercig, az aktuális beállítás 
elmentéséhez és a menüből történő kilépéshez.

VÁLTÁS AZ ÜZZEMÓDOK KÖZÖTTMode Kijelző Leírás
POWER (VW) mode Power Teljesítményszabályzás
BYPASS mode Bypass Szabályzás nélkül
VT-Ni mode Temp Ni Hőmérséklet szabályzás Nikkel huzallal
VT-Ti mode Temp Ti Hőmérséklet szabályzás Titán huzallal
SS316 mode Temp SS Hőmérséklet szabályzás Stainless Steel huzallal
TCR mode TCR M1 Hőmérsékleti együttható általi szabályzás

eVic BASIC BOXMOD használati módok

A Joyetech eVic BASIC készüléket az előlapon lévő 
mikro USB porton keresztül töltheti. 

TIPP: Lehetőleg csak akkor töltse az e-cigaretta 
akkumulátort, amikor az lemerült. Túl gyakori 
töltés az akkumulátor élettartamát lerövidíti!

VIDEO LETÖLTÉS
DOWNLOAD

Készülékeink üzembehelyezését, használatát, karbantartását 
bemutató videókat megtekintheti, letöltheti itt: 
https://goo.gl/9Ggm2i



🎬

szabályozó gombok mikro USB port

tűzgomb

OLED kijelző

510 csatlakozás
rugós érintkezővel

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓS ÜZEMMÓDBAN
is használható a csekély méretü, szuper elegáns eVic BASIC 
akkumulátor.  Egyedülálló stilusát nem csak a nagy OLED 
kijelzőnek, hanem a beépitett RTC modulnak (Real Time 
Clock - valósidejű, nagypontosságú óra) is köszönhető.
A kijelzőn számos információ megjelenithető, a használó 
beállitásai, preferenciái szerint.  A vezérlést irányitó szoftver 
(FIRMWARE) frissithető, igy mindig a legfrissebb, legújabb 
szolgáltatásokat használhatja.

FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

   

BOXMOD AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI UTASÍTÁS

evicbasic-cubispromini-um-1609

FIGYELMEZTETÉS



KARBANTARTÁS
A patron szétszedhető, langyos folyó víz alatt elmosható. Hőmérséklet 
szabályzós üzemmódban használva javasolt az 510 es csatlakozó 
rendszeres tisztítása.

PATRONTÖLTÉS

PORLASZTÓ CSERE

FIGYELMEZTETÉS
A termék használata fiatalkorúak és nemdohányzók számára nem 
ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol 
allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegek 
keressék fel orvosukat. 
Gyermektől elzárva, hűvös, fényvédett helyen tárolandó.

ÜZEMBE HELYEZÉS
1.  Tolja rá a szipkát a szipka tartóra. Az A jelű egységet kapjuk.
2.  Csavarja össze a levegőszabályozó gyűrű elemet a porlasztóval. A B jelű egységet kapjuk.
3.  Csavarja össze a B jelű elemet a tartállyal. A C jelű egységet kapjuk.
4.  Töltsön e-liquid folyadékot a tartályba a PATRONTÖLTÉS részben lertak szerint.
5. Csavarja az A jelű egységet C jelű egységre. A D jelű egységet kapjuk.
5.  Várjon 4-5 percet, és a CUBIS PRO MINI készen áll a használatra.

PATRON PARAMÉTEREK                JOYETECH CUBIS PRO MINI

Tartály
Csatlakozó 
Méretek
Kompatibilis porlasztók

2ml
510
47mm x Ø22mm

1,5Ω
0,6Ω
1,0Ω
0,5Ω
0,25Ω

MTL - VW mode
MTL - SS316 & VW mode
MTL - SS316 & VW mode (SS316 javasolt)
DL - VW & TC SS316 mode
DL - VW & TC SS316 mode

LVC & BF Clapton
BF SS316
BF SS316
BF SS316
NotchCoil™

Légáram szabályozás van (felső gyűrű)

porlasztó

tartály

szipka

levegőszabályozó
gyűrű 

szipka tartó

MTL = Mouth to Lung (szájüregbe szívás)    DL = Direct Lung (közvetlen tüdőre szívás)

GARANCIA 
Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval! Helytelen 
használatból eredendő kárért 
semmilyen felelősséget nem 
vállalunk. Harmadik féltől vásárolt 
termékre a garancia nem vonatkozik. 
Részletes feltételek: 
http://bit.ly/29QKKz9 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LETÖLTÉS / DOWNLOAD
A Mikrofiber Kft által forgalmazott oxy gain, Aspire, 
Joyetech, Eleaf e-cigaretta készülékek és alkatrészek 
használati útmutatói megtekinthetők, letölthetők itt:  
https://goo.gl/GQx5hQ

made
in

CHINA

1.  Csavarja le a levegőszabályozó gyűrűről a szipka tartót és emelje le a tartályról A ábra
2.  Töltse fel a tartályt e-liquiddel B ábra
3.  Tolja vissza a levegőszabályozó egységet (porlasztóval együtt) a tartályra, és csavarja össze az egységeket.

1.  Csomagolja ki az új porlasztót a fóliából, enyhén nyomja le a felső levegőszabályozó gyűrűt, csavarja le a tartályról a  levegőszabályozó 
egységet
2.  Csavarja le a régi porlasztót a levegőszabályozó egységről
3.  Ugyan ide csavarjon be egy új porlasztót.
4.  Tolja vissza a levegőszabályozó egységet (porlasztóval együtt) a tartályra, és csavarja össze az egységeket.

TANK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

evicbasic-cubispromini-um-1609
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