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Manual de utilizare Target PRO Vaporesso
Setul Target PRO Vaporesso conține următoarele:

1 mod electronic Target PRO, 1 atomizor Target PRO ;  1 cablu USB ; 1 rezistență cCell SS 0.5 ; 1 rezistență cCell SS 0.6 ; 1 manual de utilizare

Set complet Target PRO Vaporesso 75W

Vaporesso lansează pe piață a doua generație a popularului set Target.

Precum modelul anterior, noul Target PRO Vaporesso 75W se remarcă prin rezistențele patentate cCell, rezistențe la care nucleul central este realizat din
material ceramic, poros, ce încorporează un element de încălzire, rezultând astfel o aromă deosebită și o longevitate mult mai ridicată decât cea a
modelelor clasice. Dacă la modelul anterior elementul de încălzire era Kanthal sau Nichel, la Target PRO firul este din SS, permițând utilizarea atât în
modul VV, cât și în modul de control al temperaturii, VT-SS316. Cu Target PRO se pot utiliza atât noile rezistențe SS, cât și rezistențele Kanthal sau
Nichel, din prima generație.

Nucleul ceramic, cu o structura poroasă de 12 microni, include în interior un element de încălzire, sinterizat la 1200 de grade Celsius. Porozitatea
nucleului ceramic permite trecerea lichidului spre elementul de încălzire încorporat, căldura fiind astfel transmisă în mod egal, spre lichid. Pentru a
preveni supra-alimentarea cu lichid și a proteja nucleul ceramic, acesta este învelit cu un strat de bumbac organic.

Acest sistem complet nou de vaporizare a lichidului, previne apariția stropilor de lichid și a gustului de ars, rezultând o aromă curată și un ciclu de viață
mult mai ridicat decât cel al rezistențelor convenționale. Prin implementarea revoluționarelor rezistențe cCell, Vaporesso aduce un suflu nou în piața
modurilor electronice, oferind un dispozitiv ce se remarcă pozitiv, din punct de vedere al aromei, producției de vapori și, în primul rând, a duratei de
viață a rezistențelor.

Multiple moduri de utilizare:

Target PRO oferă dispune de următoarele moduri de utilizare, în funcție de rezistența folosită :

VW – wataj variabil, pentru utilizarea cu rezisten’e kanthal sau SS
VTTi – controlul temperaturii, pentru rezistențe cu fir din Titan
VTNi – controlul temperaturii, pentru rezistențe cu fir din Nichel
VT-SS316 – controlul temperaturii, pentru rezistențe cu fir SS 316
VT-TCR – controlul temperaturii, cu setare manuală a coeficientului de temperatură, pentru tipuri de rezistențe pentru care nu există presetare.

În modul de control al temperaturii, plaja de temperatura este cuprinsă între 100°C și 315°C. Watajul nu se poate seta manual, în modul de control al
temperaturii, acesta fiind reglat automat de mod, în funcție de temperatura aleasă. Este important ca atunci când se utilizează rezistențe în modul de
control al temperaturii, să se blocheze, la rece, valoarea acestora prin apăsarea simultană a butonului „Minus” și a butonului de activare.

Acumulator și încărcare:

Target PRO funcționează cu un acumulator tip 18650, care trebuie achiziționat separat. Instalarea și înlocuirea acumulatorului sunt extrem de simple,
capacul modului fiind magnetic. Acumulatorul se poate încărca direct în mod, prin utilizarea cablului inclus, sau, într-un încărcător extern pentru acumu-
latori tip 18650.

Actualizare firmware :

Target PRO permite actualizarea firmware-ului, utilizatorul putând beneficia astfel de orice modificare sau îmbunătățire adusă versiunii de software, de
către producător.  Actualizarea se face simplu,  prin utilizarea cablului  micro-usb inclus în pachet.  Se poate descărca ultima versiune de firmware
accesând pagina producatorului. - http://www.vaporesso.com/download-manuals-for-vapes

În timpul utilizării :

Pentru a schimba modul de utilizare se mențin apăsate simultan butoanele „Plus” și „Minus”
În modul de control al temperaturii se mențin apăsate „Minus” și butonul de activare, pentru blocarea valorii rezistenței
În timpul utilizării, se mențin apăsate butoanele „Plus” și butonul de activare, pentru blocarea butoanelor de reglaj
Se apasă butonul de activare de trei ori, consecutiv, pentru rotirea ecranului

Atomizatorul Target PRO :

Noul Target PRO este construit din ss și sticlă pyrex și dispune de un nou sistem de alimentare cu lichid, prin partea superioară. Controlul debitului de
aer funcționează perfect, permițând o ajustare exactă, după preferințele utilizatorului. Ca noutate, Target PRO dispune și de un sistem de reglare al
debitului de lichid, foarte util atunci când se folosește un lichid foarte gros sau foarte subțire. Noile rezistențe cCell incluse cu atomizorul Target PRO
dispun de fir din SS, putându-se astfel utiliza atât in modul VW, cât și în modul de control al temperaturii, VT-SS316. În set sunt incluse două rezistențe,
una de 0.5Ω (20W-40W) și una de 0.6Ω (40W-75W).

Pentru caracteristici tehnice și detalii, vă rugăm să accesați pagina produsului - http://vaporium.ro/produs/set-target-pro-75w-vaporesso-argintiu/

Alimentarea cu lichid. Pentru a alimenta atomizorul cu lichid, urmați acești pași:
1. Desfiletați atomizorul de pe baterie
2. Desfiletati capacul superior al atomizorului
3. Turnați lichid în interiorul rezervorului, lăsându-l să se scurgă pe lateralele rezervorului. Nu turnați lichid pe orificiul central.
4. După umplerea rezervorului, înfiletați din nou capacul superior și instalați clearomizorul pe baterie/mod.

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

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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