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Manual de utilizare Kanger TOPEVOD
Setul Kanger TOPEVOD conține următoarele:

1 baterie slim Kanger eVod de 650 mah, 1 clearomizor Toptank Evod ;  1 incarcator eVod usb 510 ; 1 rezistență Duala VOCC-T 1.5 Ohmi ; 1 manual

Kanger Top Evod – Un set ideal atât pentru începători cât și pentru utilizatori avansați, ce-și doresc o soluție ultra-compactă, portabilă, cu utilizare
simplă, fără setări suplimentare și meniuri complexe. Diametrul de doar 14 mm și lungimea de 12,8 mm (incluzând muștiucul) fac din Top Evod unul
dintre cele mai compacte dispozitive ale momentului, o țigară electronică cu design elegant și operare simplă. Bateria are o capacitate de 650 mAh, iar
clearomizorul un rezervor de 1,7 ml. Bateria nu funcționează cu rezistențe sub-ohm, fiind recomadată celor ce preferă stilul de vapat clasic, rezistențele
incluse fiind noile Kanger VOCC-T, rezistențe duale, cu o valoare de 1.5Ω.

Clearomizorul Toptank eVod este cea mai nouă variantă a popularului eVod, un nou model ce dispune de alimentare superioară și funcționează cu
rezistențele Kanger duale, din noua generație

IMPORTANT!
Inainte de prima utilizare, umpleti rezervorul cu lichid, instalati rezistenta, si lasati-o sa stea 2-3 minute in lichid, inainte de folosire,
pentru a va asigura ca bumbacul din interiorul acesteia este imbibat complet cu lichid.

Pentru a utiliza tigara electronica, urmati urmatorii pasi : Luati clearomizorul, desfiletati baza acestuia si verificat ca rezistenta sa fie bine stransa.
Lasati  deoparte baza cu rezistenta si  tinand corpul clearomizorului  cu mustiucul  in jos,  umpleti  rezervorul cu lichid,  turnand lichidul  pe lateralele
rezervorului, nu in tubul central. Tinand corpul cu mustiucul in jos infiletati baza cu rezistenta, apoi lasati clearomizorul sa stea, in pozitie verticala, cu
mustiucul in sus, 2-3 minute, pentru imbibarea completa a fitilelor rezistentei. Luati bateria si apasati de 5 ori consecutiv butonul, pentru a o porni.
Daca este nevoie, lasati bateria la incarcat. Daca bateria este incarcata, infiletati clearomizorul pe baterie. Apasati butonul de activare a bateriei si
inhalati lung si usor.

Încărcarea bateriei
Pentru reîncărcarea bateriei folosiți incarcatorul usb inclus in set. Desfiletati clearomizorul de pe baterie, stergeti cu un servetel eventualele resturi de
lichid de pe baterie si incarcator si infiletati bateria in incarcator. Pe durata incarcarii, led-ul incarcatorul va ramane rosu, iar atunci cand incarcarea este
completa, culoarea led-ului se va schimba in verde. Optional, puteti folosi un adaptor de priza, fiind recomandata utilizarea unui adaptor de 500 mAh.

Alimentarea cu lichid Pentru a alimenta atomizorul cu lichid, urmați acești pași:

1. Desfiletați atomizorul de pe baterie
2. Țineți atomizorul cu capul în jos, desfiletați baza acestuia și lăsați-o deoparte
3. Turnați lichid în interiorul rezervorului, lăsându-l să se scurgă pe lateralele rezervorului
4. Nu turnați lichid pe orificiul central!
5. După umplerea rezervorului, luați baza cu rezistența și verificați ca aceasta să fie bine strânsă
6. Strângeți rezistența apoi înfiletați baza în rezervor
7. Reglați debitul de aer și înfiletați atomizorul pe baterie

Schimbarea rezistenței Pentru a înlocui rezistența, urmați acești pași:

1. Desfiletați atomizorul de pe baterie
2. Țineți atomizorul cu capul în jos, desfiletați baza acestuia
3. Lăsați corpul atomizorului deoparte
4. Luați baza și desfiletați rezistența uzată
5. Ștergeți cu un șervețel baza și conexiunile pentru a îndepărta urmele de lichid
6. Înfiletați rezistența nouă, strângând-o bine
7. Lăsați baza deoparte, luați corpul și adăugați lichid, dacă este necesar
8. Înfiletați baza cu rezistența nouă în corp
9. Înfiletați atomizorul pe baterie 
10. Lăsați țigara electronică, în poziție verticală, 4-5 minute,pentru ca noua rezistență să se îmbibe cu lichid
11. Inhalați de câteva ori fără a activa bateria
12. Inhalați normal, activând bateria
13. Dacă simțiți cel mai mic gust de ars, lăsați mai mult timp pentru îmbibarea rezistenței

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

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.


