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Manual de utilizare CUBOID Mini Joyetech

Setul Cuboid Mini Joyetech conține următoarele:

1 Mod electronic Cubois Mini, 1 atomizor rectangular Cuboid Mini 5 ml, 1 rezistenta BFSS316 0.5, 1 rezistenta NotchCoil 0.25 ohmi, 1 rezistenta BF
Clapton 1.5, 1 baza BF RBA,  2 mustiuce tip 510, suruburi si cheie Allen, 1 cablu de reincarcare, 1 manual de utilizare, 1 JOYETECH WARRANTY CARD.

Cuboid Mini 80W – Set premium Joyetech

Cuboid Mini  – Joyetech inovează din nou, lansând pe piață setul  Cuboid Mini,  un set premium, ce conține modul  Cuboid Mini și  noul atomizor
rectangular tip Cubis, cu apreciatul rezervor tip cupă, cu o capacitate de 5 ml. Cuboid Mini utilizează același fantastic chip electronic prezent și la „fratele
mai mare” Cuboid TC, fiind însă mult mai compact, cu o putere maximă de 80W și un acumulator intern cu capacitatea de 2400 mAh. În set este inclus
și un atomizor tip Cubis, rectangular, cu rezervor tip „cupă”, o construcție ce elimină complet scurgerile de lichid, cu o capacitate ridicată, de 5 ml.

Instrucțiuni generale de utilizare :

Este foarte important ca înainte de prima utilizare,  sa picurati lichid în rezistenta noua! Picurati lichid în tubul central, din partea superioara a
rezistenței (partea care se infieteaza). Nu picurati mai mult de 4-5 picuri. După picurare, infiletati rezistenta pe partea superioara, adăugați lichid în
rezervor (pana la semnul MAX) apoi infiletati partea superioara, cu rezistenta, strangand și apasand în același timp. Lăsați rezistenta sa stea în lichid 2-
3 minute, înainte de prima activare a butonului. Pentru o funcționare corecta, cu rezistentele sub-ohm (cele de 0.6 incluse sau cele de 0.5), efectuati
inhalari puternice, lungi. După 2-3 inhalari repetate, faceți o pauza de 10-20 de secunde, pentru a permite răcirea rezistenței. Dacă utilizati rezistente
de 1 ohm sau 1.5 ohmi, inhalati ușor și lung, pentru a preveni inundarea rezistenței cu lichid. Cu rezistentele sub-ohm, este recomandat un lichid cu o
tarie maxima de 6mg.

Moduri de utilizare:

Cuboid Mini este unul dintre cele mai complexe moduri ale momentului, oferind o gamă largă de setări, în funcție de rezistența utilizată. Astfel, Cuboid
Mini dispune de următoarele moduri de utilizare:

VW – wattaj variabil, pentru utilizarea cu rezistențe din Kanthal

VT-Ni – controlul temperaturii, pentru rezistențe cu fir Ni200

VT-Ti – controlul temperaturii, pentru rezistențe cu fir de Titan

VT-SS316 – controlul temperaturii, pentru rezistențe cu fir SS

VT-TCR – controlul temperaturii, cu setare manuală a *coeficientului, pentru orice fir

Baterie și design :

Ca de obicei, Joyetech nu dezamăgește atunci când vine vorba despre design. Cuboid Mini este un mod compact, cu design plăcut, modern, cu un ecran
luminos  de  0.96″,  ce  oferă  toate  informațiile  relevante,  în  timpul  funcționării.  Butoanele  sunt  perfect  poziționate,  asigurând  o  utilizare  facilă.
Acumulatorul inclus, de 2400 mAh, asigură o autonomie suficientă, iar încărcarea se realizează simplu, prin utilizarea unui cablu micro-usb.

Atomizorul Cuboid Mini:

Cuboid Mini este o versiune rectangulară, cu capacitate mai ridicată, a popularului atomizor Cubis. Construcție solidă, din sticlă pyrex și oțel inoxidabil,
rezervor fără scurgeri, cu capacitate de 5ml, și o diversitate ridicată de rezistențe compatibile sunt punctele forte ale acestui atomizor deosebit. Design-
ul rectangular asigură o potrivire perfectă cu modul Cuboid Mini. Conexiunea 510 este ajustabilă manual, prin cele două șurubele laterale, asigurând
compatibilitate maximă. Controlul debitului de aer este ascuns în partea superioară a atomizorului. Noul design îmbunătățit conduce aerul printr-un
orificiu central, prin rezistență, direct spre muștiuc, asigurând un flux ridicat și o producție masivă de aburi, cu o aromă excelentă. Rezistențele Cuboid
Mini sunt montate direct pe axul central superior, iar rezervorul are un design tip cupă, fără orificii în partea inferioară. Practic, design-ul revoluționar
elimină complet scurgerile de lichid, neexistând nici un orificiu inferior prin care ar putea să se scurgă lichidul.  Umplerea este extrem de facilă, se
îndepărtează partea superioară și se adaugă lichid, având însă grijă să nu se depășească nivelul maxim, indicat prin semnul MAX.

Diversitate mare de rezistențe:

În set sunt incluse patru rezistențe diferite, astfel:

- rezistența BF SS316 0.5Ω se poate utiliza atât în modul VW cât și în cel de control al temperaturii (Temp SS316), fiind recomandat un wattaj cuprins
între 15W și 30W

- rezistența BF Notchcoil 0.25Ω dispune de un nou design, firul clasic fiind înlocuit cu un element inovativ de încălzire. Notchcoil se poate utiliza atât în
modul VW cât și în modul Temp SS, wattajul recomandat fiind cuprins între 30W și 70W, fiind perfectă pentru cei ce preferă inhalarea direct în plămâni
(DL – direct to lung).

- rezistența BF Clapton 1.5Ω, cu construcție tip Clapton se utilizează doar în modul VW (Power), wattajul recomandat fiind cuprins între 8W și 20W.
Rezistența Clapton este perfectă pentru cei ce preferă stilul clasic de vapat (MTL – mouth to lung)

- rezistența BF RBA, perfectă pentru cei ce doresc să-și construiască propriile setup-uri, verticale sau orizontale. Rezistența preinstalată are o valoare de
aproximativ  0.5Ω.  Joyetech  recomandă setup-uri  de  0.5Ω,  în  gama de  wattaj  25W-70W pentru  construcțiile  verticale  și  25W-50W,  pentru  cele
orizontale.

Este foarte important sa se respecte wattajul inscriptionat pe rezistente. De asemenea, rezistentele marcat cu DL sunt
gandite pentru inhalari directe in plamani, fiind necesare inhalari lungi si puternice, iar cele marcate cu MTL, sunt gandite pentru
stilul de vapat clasic, fiind recomandate inhalari usoare, fara o forta de suctiune ridicata. 

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.

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!
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