
Használati útmutató
Köszönjük, hogy a Joyetech-et választotta! Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati 
útmutatót. Ha további információra van szüksége vagy kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon a 
Joyetech helyi képviseletéhez, vagy látogasson el weboldalunkra www.joyetech.com

ELLENŐRIZZE AZ EREDETISÉGET
1.Kaparja le a biztonsági kód bevonatát a csomag hátulján.
2. Látogassa meg a www.joyetech.com/security-code/ webhelyet, és írja be egymás után a digitális kódokat 
(16 számjegy) az ellenőrzéshez. További kérdéseivel forduljon munkatársunkhoz (szerviz@oxygain.hu).
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FIGYELMEZTETÉS
Gyermekektől elzárva tárolja!
A termék használata fiatalkorúak, nemdohányzók, várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol 
allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegek számára nem ajánlott. 
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket, mert kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Ne hagyja a terméket magas hőmérsékleten vagy nedves helyen, különben megsérülhet. A készülék 
megfelelő működési hőmérséklete -5 °C ~ 50 °C, a megfelelő töltési hőmérséklet pedig 0 °C ~ 50 °C.
Ne nyelje le az e-folyadékot.

LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK
1. Ez a termék veszélyes lehet az egészségre, és nikotint tartalmaz, amely függőséget okoz.
2. Azok számára, akiknél a termék használata után nemkívánatos reakciók jelentkeznek, ajánlott 
alacsonyabb nikotintartalmú vagy nikotinmentes e-liquid használata.

① Enyhén megdöntve húzza fel a szipkát
② Töltse fel a tartályt e-folyadékkal

E-LIQUID UTÁNTÖLTÉSHASZNÁLAT
E-liquid feltöltése: Fecskendezze be az e-folyadékot 
a töltőnyíláson keresztül. Ne töltse túl, és várjon öt 
percet az első használat előtt, hogy a tekercs teljesen 
átázzon.

A Pod telepítése: Egyszerűen csúsztassa be a Pod-ot 
a készülékbe.

Párologtatás: Szívjon a szipkába, mintha 
cigarettázna. Szívás közben a jelzőfény égve marad.

Akkumulátor töltés: A készülék USB Type-C porton 
keresztül tölthető adapteren vagy számítógépen 
keresztül. A jelzőfény töltés közben világít, és teljesen 
feltöltött állapotban kialszik.

GARANCIA 

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Mikrofiber Kft.,  tel. 06 70 613 5720   email: info@mikrofiber.hu
Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem 
vállalunk.

Részletes feltételek: http://bit.ly/29QKKz9 

Gyártó: Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Forgalmazó: Mikrofiber Kft., 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.
Szervíz: szerviz@oxygain.hu


