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Manual de utilizare EVOD PRO Kanger
Setul EVOD PRO KANGER conține următoarele:

1 tigara electronica EVOD PRO Kanger, 1 rezistenta Kanger CLOCC de 1 Ohm, un cablu de incarcare, un mustiuc tip 510, un manual de utilizare.
ATENTIE! Setul nu include acumulator. Pentru a putea utiliza dispozitivul, aveti nevoie de un acumulator tip 18650, pentru tigara electronica.

Set eVod PRO Kanger 4 ml – Varianta all-in-one Kanger

Kanger eVod PRO – Kanger își lansează propriul model all-in-one, primul dispozitiv de acest gen al companiei, de formă tubulară și cu acumulator tip
18650, o țigară electronică extrem de ușor de utilizat, perfectă atât pentru începători, cât și pentru utilizatorii ce preferă stilul de vapat clasic, MTL
(mouth-to-lung). Setul include versiunea cu rezervor de capacitate mare, de 4 ml.

Set eVod PRO Kanger – Dacă ești un începător în domeniu sau îți dorești o țigară electronică de calitate, ușor de utilizat, fără bătăi de cap și setări
suplimentare, setul eVod PRO Kanger este opțiunea perfectă. Evod PRO este o țigară electronică tip all-in-one, la care bateria și atomizorul fac parte din
aceeași unitate, un dispozitiv extrem de simplu de utilizat și  alimentat, perfect pentru cei ce preferă stilul  clasic  de vapat. eVod PRO nu include
acumulator intern, funcționând cu un acumulator tip 18650, interschimbabil. (acumulatorul nu este inclus în set). De asemenea, rezervorul încorporat
este în formă de cupă, o construcție ce asigură o funcționare fără scurgeri de lichid, cu capacitate acestuia mare, în tank-ul încorporat încăpând până la
4 ml de lichid. Design-ul clasic, tubular, este un alt avantaj pentru utilizatorii ce nu-și doresc un mod electronic de dimensiuni mari, sau de formă
rectangulară.

Atomizorul încorporat, alimentarea cu lichid și schimbarea rezistentei

Rezistențele  Kanger  CLOCC sunt  montate direct  pe șemineul  superior  al  atomizorului.  Rezervorul  încorporat  este  în formă de cupă,  asigurând o
funcționare fără scurgeri de lichid, iar capacitatea acestuia este de 4 ml. Umplerea se realizează extrem de simplu, prin îndepărtarea părții superioare și
turnarea lichidului în rezervor, având grijă să nu se depășească semnul MAX. De semenea, pentru a inlocui rezistenta, se desfileteaza partea superioara,
se desfileteaza de pe aceasta rezistenta uzata, se ia o rezistenta noua, se picura în ea 3-4 picuri de lichid și se infileteaza pe partea superioara, în locul
rezistenței uzate. Înainte de utilizare, este recomandat să se lase 3-4 minute rezistenta în lichidul din rezervor, pentru imbibarea completă a bumbacului

Bateria:

eVod PRO utilizează un acumulator tip 18650, de minim 20A. Acumulatorul nu este inclus în set, fiind necesară achiziționarea separată a acestuia.
Pentru a instala sau a înlocui bateria, se deșurubează capacul inferior al dispozitivului și se introduce bateria cu polul pozitiv în sus. Dacă bateria are joc,
se poate regla înălțimea capacului inferior, pentru o potrivire perfectă. Bateria se poate încărca atât direct în dispozitiv prin utilizarea portului micro-usb
(sau la priză cu un adaptor de maxim 1A), cât și cu un încărcător extern pentru acumulatori tip 18650.

Debit de aer:

eVod PRO nu dispune de un sistem de reglaj al debitului de aer, având un design gândit special pentru cei ce doresc un stil de vapat clasic, MTL
(mouth-to-lung). În partea superioară a atomizorului încorporat există două orificii cu diametrul de 2 mm, pentru intrarea aerului. Aerul este condus
prin tubul central, prin rezistență, apoi spre muștiuc. Un design complex dar foarte eficient, care asigură un flux de aer potrivit, important pentru o
producție ridicată de aburi și o aromă curată.

Specificații eVod PRO Kanger :

•dispune de port micro-usb pentru reîncărcarea bateriei
•voltaj operare 4.2V – 3.3V
•utilizeaza un acumulator tip 18650 (nu este inclus)
•funcție oprit/pornit la 5 click-uri, cut-off la 10 secunde
•rezervorul încorporat este în formă de cupă, fără scurgeri
•capacitate rezervor 4 ml, sticla pyrex
•compatibil cu muștiuce tip 510
•orificii pentru debitul de aer în partea superioară
•potrivit pentru stilul clasic de vapat (MTL)
•funcționează cu rezistențe Kanger CLOCC
•protecție la supra-încărcare, descarcare și scurt-circuit
•lungime 134mm, diametru 22 mm

Probleme de funcționare - Dacă țigara electronica nu funcționează, verificați următoarele:
1. Verificați ca bateria să fie pornită, apăsând butonul de activare de 5 ori, succesiv, rapid
2. Verificați dacă rezistența este bine înfiletată pe bază
3. Ștergeți toate contactele bateriei și ale atomizorului cu un șervețel, pentru a îndepărta eventualele urme de lichid
4. Încercați o rezistență nouă
5. Asigurați-vă că bateria nu este complet descărcată
6. Asigurați-vă că nivelul de lichid din rezervor este corect
7. Asigurați-vă că orificiul pentru debitul de aer nu este complet acoperit

Indicații finale:
1. Dacă utilizați rezistențe sub-ohm, este indicat să folosiți un lichid cu o tărie de maxim 6 mg, iar inhalarile să fie lungi și puternice
2. Dacă utilizați rezistențele de 1 Ohm, inhalările trebuie să fie ușoare și lungi
3. După 2-3 inhalări succesive, lăsați să treacă 10-15 secunde, pentru ca rezistența să se îmbibe cu lichid

Atenție:
 Toate țigările electronice se pot folosi doar de persoane care au vârsta legala pentru a putea fuma
 Țigările electronice nu pot fi folosite de copii, minori, femei însărcinate sau care alăptează, persoane cu boli de inima, cu tensiune înaltă, diabet sau

persoane care iau medicamente împotriva depresiei, persoane cu astm.
 Nu lăsați niciodată țigările electronice la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie
 Nu beți e-lichid, lichidul trebuie folosit doar pentru reîncărcarea țigării electronice
 Păstrați țigara electronică departe de locurile cu temperaturi excesive
 Aveți grijă ca bateriile încărcate să nu intre în contact cu alte corpuri metalice pentru a preveni un posibil scurtcircuit sau supraîncălzire
 Verificați periodic contactul dintre baterie și clearomizor. Curățați periodic contactele bateriei pentru a înlătura eventualele resturi de lichid sau

orice altă mizerie.
 Nu curățați niciodată bateria atunci când aceasta este conectată la încărcător
 Folosiți țigara electronica cu aceeași frecvență cu care ați folosi o țigară convențională.
 Nu încălcați legile locale referitoare la fumat sau posibilele legi referitoare la fumatul electronic
 Nicotina are un efect asemănător cu cofeina asupra corpului omenesc și este considerată un drog care dă dependență. Încercați întotdeauna să

folosiți lichide cu concentrație zero, sau cu o concentrația cât mai scăzută de nicotină.


