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Manual de utilizare iStick PICO Melo 3 Mini

Setul iStick PICO Melo 3 Mini conține următoarele:

1 Mod electronic iStick PICO, 1 atomizor Eleaf Melo 3 Mini, 1 EC Dual 0.3 ohmi, 1 rezistenta EC Dual 0.5 ohmi, 4 garnituri de rezerva, 1 cablu de
reincarcare, 1 manual de utilizare.

Set iStick Pico Melo 3 – compact, puternic, Melo 3 Mini

Setul iStick Pico Melo 3 este un set premium ce include noul mod electronic iStick PICO 75W, cu controlul temperaturii și clearomizorul Eleaf Melo 3 Mini.

Instrucțiuni generale de utilizare :

Pentru utilizare tigarii electronice, urmati urmatorii pasi : Introduceti in modul electronic un acumulator tip 18650 (nu este inclus in set), cu o
rata de descarcare de minim 20 A, respectand polaritatile marcate pe mod. Daca modul nu se porneste, apasati butonul de activare de 5 ori, pentru
pornire. Verificati ca modul curent de functionare sa fie modul POWER. In caz contrar, apasati de trei ori butonul de activare, si alegeti modul POWER,
prin utilizarea butoanelor + si -, confirmand alegerea cu butonul de activare. Lasati deoparte modul si luati clearomizorul Melo 3 Mini, inclus in pachet.
Desfiletati partea inferioara a clearomizorului. Luati una dintre rezistente si picurati lichid in orificiile laterale ale acesteia, pe bumbacul organic, pentru
imbibarea acestuia. Infiletati rezistenta in baza atomizorului, strangand-o bine. Adaugati lichid in rezervorul clearomizorului, apoi instalati baza cu
rezistenta. Lasati clearomizorul montat timp de 2-3 minute, in pozitie verticala, pentru imbibarea completa a bumbacului din interiorul rezistentei.
Infiletati clearomizorul pe MOD si setati wattajul potrivit in functie de rezistenta utilizata. Pentru rezistenta de 0.3, gama de wattaj recomandata este de
30W-80W, iar pentru cea de 0.5 este de 30W-100W, astfel, pentru oricare din cele doua rezistente, puteti seta wattajul al 30W-35W. Apasati butonul de
activare si inhalati. Daca simtiti cel mai mic gust de ars, lasati mai mult timp pentru imbibarea rezistentei. Puteti urca treptat wattajul, dupa preferinte,
avand grija sa nu depasiti wattajele maxime recomandate.

Utilizarea unui mod electronic este recomandată utilizatorilor cu minime cunoștințe în domeniu. Modurile electronice dispun de numeroase setari și
moduri de funcționare, în funcție de rezistenta utilizata. Este foarte important ca setarile să fie făcute conform rezistenței utilizate, astfel :

1. Rezistentele EC Dual Kanthal, de 0.3 si 0.5 ohmi, incluse in set, se utilizeaza in modul POWER. Pentru a utiliza rezistente in modul de control
al temperaturii, este necesar sa achizitionati rezistente Ni, Ti, sau SS, pentru atomizorul utilizat.

2. Pe fiecare rezistenta este gravata gama de wattaj. Este foarte important sa se respecte gama gravata. Astfel, inainte de utilizarea oricarei
rezistente, se va verifica gama de wattaj gravata pe aceasta. Apoi, se vor picura 4-5 picaturi de lichid, in tubul central al rezistentei,, inainte
de instalare. Dupa instalarea rezistentei, se va alege modul de functionare potrivit (Power EC Dual) si se va alege wattajul de functionare. Se
recomanda setarea modului la wattajul minim gravat pe rezistenta, si cresterea wattajului, treptat, in functie de preferinte (odata cu cresterea
wattajului, vor creste taria, cantitatea de aburi, intensitatea aromei, iar aburul va deveni mai cald). Cu cat wattajul este mai ridicat, cu atat
consumul de lichid si baterie vor creste. Este foarte important sa nu se depaseasca wattajul maxim, inscriptionat pe fiecare rezistenta in
parte.

3. Cu cat rezistenta are o valoare mai mica, in ohmi, cu atat se va putea folosi la wattaje mai inalte, se va incalzi mai puternic, iar productia de
aburi si taria vor fi mai ridicate. De asemenea, cu cat rezistenta este mai mica ca valoare, consumul de lichid si baterie va fi mai ridicat. Este
recomandat ca atunci cand se utilizeaza rezistente sub-ohm, de valori mici, sa nu se utilizeze lichid cu taria mai mare de 6 mg. Rezistentele
sub-ohm EC Dual, incluse in set, sunt recomandate pentru stilul de vapat DL, cu inhalari directe in plamani, lungi si puternice.

Design și operare:

Pico se bucură de un design nou, dar în stilul inconfundabil al gamei iStick, cu colțuri rotunjite și o ergonomie perfectă. Butoanele Plus și Minus sunt
situate în partea inferioară a modului, iar ecranul și butonul de activare au o poziționare perfectă. iStick Pico funcționează cu un acumulator tip 18650
(nu este inclus), cu pol pozitiv plat și oferă o gamă de wattaj cuprinsă între 1W și 75W. Acumulatorul este ușor de înlocuit, prin desfiletarea capacului
superior, situat în apropierea conexiunii 510. Pentru a porni modul, se apasă de 5 ori, consecutiv, butonul de activare. Pentru a roti ecranul, cu modul
oprit, se apasă simultan butoanele Plus și Minus. Cu modul pornit, dacă se mențin apăsate butonul de activare și butonul Minus, se activează modul
Stealth, pentru economisirea energiei. iStick Pico se poate utiliza în modul clasic VW, în modul de control al temperaturii (TC) și în modul Bypass, în care
funcționează precum un mod mecanic. În modul VW și în modul Bypass se pot utiliza rezistențe cu valoarea cuprinsă între 0.1Ω și 3.5Ω. În modul de
control  al  temperaturii  există presetare pentru Ni,  Ti,  SS, precum și  trei  moduri  custom (TCR) – M1,  M2 și  M3.  Modurile  TCR permit  ajustarea
coeficientului firului rezistenței, cu precizie ridicată, după preferințe. Atunci când se utilizează Pico în modul TC, se poate alege o temperatură cuprinsă
între 100 și 315 grade Celsius. Este foarte important ca la prima utilizare, la rece, să se blocheze valoarea rezistenței, prin apăsarea simultană a
butonului de activare și a butonului Plus. După blocare, în dreptul valorii rezistenței va apărea un lăcățel. Blocarea rezistenței este necesară doar în
modul TC, nu și în modul VW sau Bypass. Portul micro-usb inclus nu se utilizează doar pentru reîncărcarea bateriei, dar și pentru conectarea la un
calculator și actualizarea softwarel-ui, putând dispune astfel, întotdeauna, de ultima versiune de soft disponibilă.

iStick Pico 75W funcționează cu baterii interschimbabile tip 18650 (bateria nu este inclusă), baterii ce pot fi schimbate cu ușurință, datorită capacului
magnetic de care dispune acest dispozitiv. De asemenea, design-ul acestui mod permite schimbarea cu ușurință a capacelor laterale, permițând diferite
combinații de culori, după preferințele utilizatorului. Pentru incarcare, se utilizeaza cablul inclus, si optional, un adaptor de priza de maxim 1A.

Setul include și clearomizorul premium Eleaf Melo 3 Mini, un clearomizor ce se remarcă prin noua construcție, cu parte superioară detașabilă, ce
oferă un sistem superior de alimentare cu lichid și prin dimensiunile compacte și design-ul deosebit.

Cu o capacitate de 2 ml, noul clearomizor Melo 3 Mini se remarcă prin ușurința de utilizare, dar și prin structura simplă și complet demontabilă, ce
asigură o curățare și mentenanță facilă. Dacă la Melo 2 alimentarea cu lichid se realiza prin orificiul superior, lateral, la Melo 3 Mini întreaga parte
superioară a clearomizorului este detașabilă, simplificându-se astfel procesul de alimentare cu lichid. Melo 3 Mini este complementul perfect pentru orice
mod electronic din noua generație, posibilitatea utilizării rezistențelor din kanthal (EC), nichel (EC TC-Ni) și titan (EC TC-Ti) făcând din acest dispozitiv o
soluție pentru orice utilizator, indiferent de preferințele. Melo 3 Mini dispune de asemenea, de un nou sistem de reglare al debitului de aer, ascuns în
partea inferioară a clearomizorului, precum și de un muștiuc tip 510, în perfectă armonie cu design-ul dispozitivului.

Atentie! Tigarile electronice por fi utilizate doar de persoane majore, cu varsta de peste 18 ani! Nicotina este o substanta ce poate produce dependenta! Inainte
de a utiliza o tigara electronica, consultati  medicul  d-voastra de familie.  Respectati  legile in vigoare, in  legatura cu spatiile unde se pot utiliza tigarile
electronice! Nu lasati lichidul sau tigara electronica la indemana copiilor!


