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Manual de utilizare EGRIP 2 JOYETECH

Setul EGRIP 2 Joyetech conține următoarele:

1 tigara electronica eGrip 2 Joyetech XL, cu atomizor incorporat, 1 rezistenta BFSS316 0.5,1 rezistenta NotchCoil 0.25 ohmi, 1 rezistenta BF Clapton de
1.5 Ohmi, o baza BF, RBA, 2 mustiuce tip 510, 1 adaptor 510 pentru atomizor extern, 1 cablu usb, 1 manual, 1 JOYETECH WARRANTY CARD.

eGrip 2 Joyetech XL – un adevărat vârf de gamă

Joyetech eGrip 2 – Cea mai nouă variantă a conceptului eGrip, un dispozitiv fantastic ce îți oferă tot ceea ce ai putea dori, într-o formă compactă, cu un
design deosebit. Varianta XL, cu rezervor de 3.5 ml. Inginerii de la Joyetech știu tot ceea ce se poate știi despre vapat, vaperi și preferințele acestora.
Rezultatul muncii de cercetare și a feedback-ului primit de la utilizatori este eGrip 2, o reinventare completă a conceptului eGrip, un dispozitiv compact,
cu caracteristici uimitoare.

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.

Meniul:

Dacă ai deja experiență cu modurile electronice actuale, fabricate de Joyetech, vei găsi meniul extrem de simplu de utilizat, interfața și multe dintre
funcții fiind aproape identice cu cele alor modelelor anterioare

Pentru pornirea și oprirea dispozitivului, se apasă rapid butonul de activare, de 5 ori consecutiv.
Cu modul oprit, prin apăsarea butoanelor „Fire” și „sus”, accesezi meniul TCR
Cu modul pornit, prin apăsarea butoanelor „Fire” și „jos”, se afișează voltajul curent al bateriei
La 3 apăsări rapide ale butonului „Fire” schimbi modul de funcționare (VW, Bypass, TC Ni/Ti/SS/M1/M2/M3)
Prin  apăsarea butoanelor  „Fire”  și  „sus”  accesezi  meniul  secundar,  din  care  poți  seta  culoare  ledului  rezervorului,  timpul  de afișare  al  ceasului,
activare/dezactivare logo și acces jocuri.

Moduri de funcționare:

În ceea ce privește funcționarea, eGrip 2 oferă posibilități numeroase, astfel :

- modul VW, pentru utilizarea cu rezistențele cu fir din kanthal
- modul VT-Ni, pentru utilizarea cu rezistențele cu fir Ni200
- modul VT-Ti, pentru utilizarea cu rezistențele cu fir Ti
- modul VT-SS316, pentru utilizarea cu rezistențele cu fir SS316
- modul VT-TCR, pentru utilizarea cu orice alt tip de rezistență, prin setarea manuală a coeficientului TCR

Atomizorul încorporat:

eGrip 2 Joyetech este un mod electronic cu atomizor încorporat. Setul comercializat pe vaporium.ro include varianta mare a rezervorului, de 3.5 ml.
Tank-ul este foarte asemănător cu Cubis/AIO, un atomizor foarte popular, cunoscut pentru funcționarea excelentă, marea diversitate de rezistențe
disponibile și design-ul rezervorului în formă de cupă, fără scurgeri de lichid. Setul eGrip 2 Joyetech include următoarele rezistențe :

- rezistență BF SS316 de 0.5Ω, se poate utiliza atât în modul VW, cât și în modul VT-SS316, fiind potrivită pentru inhalările direct în plămâni, în plaja de
wattaj 15W-30W
- rezistență Notchoil™ de 0.25Ω, se poate utiliza atât în modul VW, cât și în modul VT-SS316. La aceste tip de rezistenșe, firul clasic este înlocuit de un
element avansat de încălzire, ce oferă o durabilitate mai ridicată. Rezistența Notchoil este recomandată pentru inhalările direct și se poate utiliza în plaja
de wattaj 30W-70W
- rezistență BF Clapton de 1.5Ω, pentru utilizare doar în modul VW, în plaja 8W-20W. Rezistența Clapton este indicată pentru stilul clasic de vapat (MTL)
rezistență BF RBA, o bază RBA pentru utilizatorii ce preferă să-și construiască propriile rezistențe (setup-uri orizonatle sau verticale). Vine preinstalată
cu o rezistență de 0.5Ω
eGrip 2 include un rezervor cu construcție în formă de cupă, rezervor ce asigură o funcționare corectă, fără scurgeri de lichid. Atât alimentarea, cât și
înlocuirea rezistenței, se realizează facil, prin partea superioară a atomizorului. Când se adaugă lichid în rezervor, este important să nu se depășească
semnul MAX.

Adaptorul 510:

Joyetech a ales să le ofere posibilitatea utilizatorilor de eGrip 2 să utilizeze un atomizor extern, incluzând în set un foarte util adaptor 510. După golirea
și curățarea rezervorului încorporat, în loc de adăugarea părții superioare a acestuia, în atomizor se înfiletează adaptorul 510, ce va permite utilizarea
oricărui model de tank, clearomizor sau atomizor cu conexiune 510. Posibilitatea folosirii unui atomizor extern transformă eGrip 2 într-un dispozitiv
extrem de versatil, utilizatorii nefiind limitați la atomizorul încorporat.

Reglaj debit de aer:

Controlul debitului de aer este foarte asemănător cu cel prezent la AIO, fiind situat în partea superioară a atomizorului. Design-ul sofisticat conduce
aerul printr-un orificiu central, prin rezistență, apoi sus, prin muștiuc. Acest design garantează un debit de aer maxim prin rezistență, și, implicit o
producție masivă de aburi, cu o aromă excelentă.

Design și baterie:

Joyetech rareori dezamăgește atunci când vine vorba de design. Cuvintele cheie în ceea ce privește eGrip 2 sunt : compact, frumos, super-caracteristici.
Bateria  încorporată are  o capacitate  de 2100 mAh și  se  reîncarcă prin utilizarea portului  micro-usb inclus.  Modul  dispune de un ecran OLED cu
luminozitate ridicată și diametru de 0.96″, un ecran pe care vor apărea toate informațiile necesare, în timpul operării. 

Actualizare firmware:

Versiunea de firmware se poate actualiza prin utilizarea portului micro-usb inclus. Astfel, utilizatorii de eGrip 2, pot fi întotdeauna la zi cu ultimele
noutăți în domeniu, modificări sau îmbunătățiri publicate de Joyetech. În cazul în care actualizarea de firmware este întreruptă sau ceva nu merge cum
ar trebui, eGrip 2 se poate reseta prin intermediul butonului situat în partea inferioară a modului.

Încărcare:

Încărcarea se realizează prin intermediu cablului USB inclus, la orice conexiune USB, sau la priză, prin utilizarea unui adaptor de priză de maxim 1A.
Adaptorul de priză nu este inclus în set.

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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