
 VAPORIUM.RO EXCLUSIV ONLINE

Manual de utilizare Evic Vtwo Mini Cubis PRO

Setul Evic Vtwo Mini Cubis PRO conține următoarele:

1 Mod electronic eVic Vtwo Mini, 1 atomizor Cubis Pro, 1 rezistenta QCS, 1 rezistenta LVC Clapton 1.5, 1 rezistenta BFSS316 0.5 si  o rezistenta
NotchCoil 0.25 ohmi, 1 mustiuc tip 510, 1 husa de silicon, 1 cablu de reincarcare, 1 manual de utilizare, 1 JOYETECH WARRANTY CARD.

Set eVic VTwo Mini Cubis PRO – Set premium Joyetech

Noul set eVic VTwo Mini Cubis PRO, garantează o experiență de vapat perfectă. Setul conține unul dintre cele mai apreciate moduri electronice ale
momentului, eVic VTwo Mini, cu cea mai nouă versiune de firmware și noua versiune a popularului Joyetech Cubis, atomizorul Cubis PRO, cu un design
îmbunătățit și noile rezistențe VLC și QCS.

Instrucțiuni generale de utilizare :

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 BF SS se pot utiliza atât în modul POWER, cât și în modul de control al temperaturii, Temp SS316. Rezistentele cu fir din Kanthal
sau Clapton, se pot utiliza doar în modul POWER. Pentru a se putea utiliza modul Temp Ti sau modul Temp Ni, se utilizeaza rezistente cu fir
din Titan, respectiv Nichel.

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 pentru BF SS, Clapton sau Kanhtal) 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. Pe fiecare rezistenta, in afara de gama de wattaj, este marcat tipul rezistentei - DL sau MTL. Rezistentele DL (direct-to-lungs)sunt construite
pentru inhalari direct in plamani. Atunci cand se va folosi acest tip de rezistenta, inhalarile trebuie sa fie lungi si puternice. Rezistentele MTL
(mouth-to-lugs), sunt gandite pentru stilul clasic de vapat, astfel, inhalarile trebuie sa fie usoare si lungi, fara a folosi o forta de suctiune
excesiva. Este foarte important ca atunci cand se utilizeaza rezistente DL, inhalarile sa fie puternice, in caz contrar, rezistentele se vor inunda
cu lichid. De asemenea, in cazul rezistentelor MTL, inhalarile trebuie sa fie usoare, tot pentru a evita inundarea rezistentei.

4. 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.

Setul eVic VTwo Mini Cubis Pro include modul electronic eVic VTwo Mini, cea mai nouă versiune a popularului eVic VTC, o versiune ce dispune
versiunea de firmware 4.02, aducând ca principală noutate modul RTC (Real Time Clock), modul de protecție a ecranului cu afișarea ceasului, precum și
posibilitatea aplicării unui logo personalizat. eVic VTwo Mini 75W este un mod de dimensiuni compacte, cu un design elegant și cu o putere maximă de
75 de wați. eVic VTwo Mini este unul dintre cele mai inovative dispozitive fabricate de Joyetech, un dispozitiv cu baterii interschimbabile tip 18650 și
firmware actualizabil.

eVIC VTwo Mini dispune următoarele moduri de funcționare, în funcție de rezistența folosită și de preferințele utilizatorului:

Modul RTC (Real Time Clock) – permite afișarea unui ceas în timp real, analogic sau digital, în timpul funcționării, pe ecranul principal,
precum și afișarea unui ceas analog, pe întreg ecranul, în modul de protecție a ecranului.

Modul VT (VT-Ni, VT-Ti sau VT-SS) – temperatură variabilă – oferă o experiență de vapat aproape perfectă, în timpul vapării, wattajul
atingând maximul într-un timp foarte scurt, susținând apoi temperatura înaltă cu un wattaj mult mai scăzut. De asemenea, consumul de lichid și de
baterie scade simțitor, comparativ cu modelele ce dispun doar de funcția de voltaj/wattaj variabil. Acest mod este disponibil atunci când se utilizează
rezistențe din Titan, Nichel sau SS.

Modul VW – voltaj/wattaj variabil – plaja de wattaj oferită de acest mod este cuprinsă între 1W și 75W, putând fi setată după preferințele
utilizatorului, în funcție de rezistența utilizată. Acest mod de funcționare este recomandat la utilizarea rezistențelor din Kanthal.

Modul Bypass  – atunci când se utilizează rezistențe în gama 0.15Ω – 3.5Ω, se poate opta pentru modul bypass, un mod de funcționare
similar modurilor mecanice, modul folosind direct voltajul dezvoltat de bateria utilizată.

Modul TCR (M1, M2 și M3) – În modul TCR utilizatorul poate seta manual coeficientul de temperatură al rezistenței, în funcție de firul
utilizat, după preferințe. Prin modul TCR se pot utiliza corect rezistențe pentru care nu există presetare, setându-se manual valoarea TCR, în funcție de
materialul din care este construit firul rezistenței*.

Evic Vtwo Mini functioneaza cu un acumulator tip 18650, care nu este inclus in set. Este recomandat un acumulator cu o rata de descarcare de minim
20A. Este important sa respectati polaritatile acumulatorului, atunci cand il instalati in mod. 

Setul eVic Vtwo Mini Cubis PRO include cea mai nouă versiune a popularului atomizor Cubis, un dispozitiv cu design îmbunătățit, cu un nou sistem
de reglare al debitului de aer, al alimentării cu lichid și al înlocuirii rezistenței, prin îndepărtarea capacului superior. Atomizorul Joyetech Cubis PRO se
remarcă prin design-ul inovativ, ce elimină complet scurgerile de lichid prin încorporarea popularului rezervor în formă de cupă și utilizarea rezistențelor
BF SS, situate în partea superioară. Spre deosebire de prima versiune, Cubis PRO dispune de un sistem îmbunătățit de alimentare cu lichid și de
înlocuire a rezistenței, prin îndepărtarea capacului superior. Ca o noutate absolută, în kitul atomizorului sunt incluse două rezistențe cu design nou,
rezistența Notchoil QCS (Quick Change System), cu sistem de înlocuire rapidă a bumbacului și rezistența LVC (Liquid Valve Control), ce dispune de o
supapă pentru reglarea debitului de lichid.
Atat alimentarea cu lichid cat si inlocuirea rezistentei, se realizeaza simplu, indepartand partea superioara a atomizorului. Pentru alimentarea cu lichid
se poate desfileta doar capacul superior, iar pentru inlocuirea rezistentei este necesara indepartarea intregii parti superioare. Inainte de infiletarea noii
rezistente, in locul celei vechi, picurati 4-5 picaturi de lichid in tubul central al acesteia.

Pentru accesarea meniului, apasati de trei ori, consecutiv, butonul de activare, iar primul rand afisat pe ecran va incepe sa palpaie. Pentru a schimba
randul pe care doriti  sa modificati  setarile,  apasati  butonul din stanga jos,  iar pentru a modifica setarea, cel  din dreapta jos. Pentru a confirma
modificarile, apasati din nou butonul de activare. Pentru a opri/porni modul, apasati de 5 ori, rapid, butonul de activare.

Pentru a reincarca acumulatorul, puteti utiliza cablul inclus in pachet si optional, un adaptor de priza de maxim 1A. Procesul de incarcare si nivelul
acumulatorului, sunt indicate pe ecranul MOD-ului.

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!


