ЕКТРОННА ЦИГАРА SOUTH BEACH SMOKE DELUXE
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗБОРЪТ ВИ НА SOUTH BEACH SMOKE
Вие трябва да бъдете на определената от закона възраст, за да изпозвате, който и да е от продуктите на South
Beach Smoke
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Продуктите на South Beach Smoke са предназначени само за хора на определената от закона възраст, които са
настоящи пушачи. Този продукт не е предназначен за непушачи, хора под законово определената възраст, жени, които са бременни или
кърмят или хора с или предразположени към сърдечни заболявания, високо кръвно налягане, диабет или такива приемащи лекарства за
депресия или астма. Консултирайте се с лекар ако приема на никотин предизвика у вас симптоми на гадене, повръщане, виене на свят,
диария, слабост или главоболие.
Дръжте далеч от деца и домашни любимци, тъй като поглъщането на малка част може да предизвика риск от задушаване. Никотинът
може да бъде токсичен ако се инхалира или погълне. Никотина може да предизвика дразнене и вазпаление на очите и кожата. Измийте
незабавно със сапун и вода при контакт. Потърсете медицински съвет в случай на виене на свят, сънливост, злополука или просто ако
не се чувствате добре.
Нашите продукти не третитат, диагностицират и лекуват каквито и да е болести, физически неразположения или състояния. Ако сте
алергични към никотин или каквито и да е комбинации от инхаланти, ако сте бременна или кърмите, или имате сърдечно заболяване,
диабет, високо кръвно налягане или астма, се консултирайте с Вашия лекар преди да използвате никотиновите продукти South Beach
Smoke. Разпореждайте се с този материал по безапосен начин, като изплозвате подходящите съдове, за да се избегне замърсяване на
околната среда.
Този продукт не се продава като средство за отказване от тютюнопушене. Също като традиционните цигари, South Beach Smoke не е
одобрен от американската Агенция по храните и лекарствата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт съдържа никотин, химикал който може да причини вродени дефекти или други репродуктивни
увреждания.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗБОРЪТ ВИ НА SOUTH BEACH SMOKE
За да получите най-доброто от Вашата нова електронна цигара South Beach Smoke, моля прочетете това ръководство внимателно.

ИНСТРУКЦИИ: ЕЛЕКТРОННАТА ЦИГАРА SOUTH BEACH SMOKE
Електронната цигара South Beach Smoke е незапалимо електронно пулверизиращо устройство, проектирано изключително по
качествените стандарти на South Beach Smoke, за да Ви осигури преживяване подобно на това на традиционните цигари. Използва се
напреднала микроелектронна технология, за да се пулверизира ароматна течност във пара, която симулира дим.
Ароматните пълнители South Beach Smoke съдържат ароматни течности създадени от най-висококачественият клас фармацевтичен
никотин и безопасни хранителни съставки, и са налични в разнообразни аромати и степен на никотин.
ПРЕДИМСТВА ЕЛЕКТРОННАТА ЦИГАРА SOUTH BEACH SMOKE










Лесна за употреба
Невероятно производство на пара
Висококачествен дизайн
Създадена за обществени места, където не можете да използвате традиционните цигари
Няма неприятни миризми в дома Ви, в колата Ви или по дрехите Ви
Без катран, без въглероден окис, без пепел
Няма опасност от пожар
По-добра за околната среда – без фасове, дим и пепел
Спестява пари.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА SOUTH BEACH SMOKE






За разлика от пушенето, температурата на никотиновия изпарител South Beach Smoke е подобна на тази на човешкото тяло;
Няма замърсяване на околната среда;
Пушекът изпаряван от Вашата South Beach Smoke е газово разпръскване на водна пара и аромат, генерирани от
пулверизирането на ароматна течност;
Пълнителите South Beach Smoke съдържат най-високо чисто фармацевтично качество никотин;
Вашата електронна цигара South Beach Smoke е конструирана по безопасен начин, който временно ще изключва
пулверизатора след 10-секундно продължително пулверизиране /много дълго дърпане/. Това е проектирано, за да предпази
потребителя от прекомерна употреба на никотин. Когато се активира, защитната система ще задейства LED светлината на
върха на устройството, която ще светне 3 пъти и електронната цигара ще стане временно неизпозваема.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:





Дръжте батериите и компонентите на пълнителите South Beach Smoke далеч от деца;
Ако изпитате нежелана реакция, намалете силата на никотин на пълнителя си, или преминете на пълнители без никотин. Ако
проблемът продължи, Ви препоръчваме да спрете употребата на продукта и да се консултирате с лекар;
Избягвайте директен контакт с никотиновия разтвор съдържащ се в пулверизиращия ароматен пълнител. Тази течност може
да предизвика дразнене;
Не излагайте Вашата South Beach Smoke електронна цигара на високи температури при използване и при съхранение.
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ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА SOUTH BEACH SMOKE
Вашата електронна цигара South Beach Smoke е съставена от две /2/ части:
1.Еднократен пълнител

2. Литиево-йонна батерия

БАТЕРИЯТА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ЦИГАРА SOUTH BEACH SMOKE
Основната част от Вашата електронна цигара South Beach Smoke е батерията. Това е 4,2 волта литиево-йонна батерия, оборудвана с
компютърен чип, който управлява работата на еднократния пулверизиращ пълнител. Поставеният на върха на батерията светлинен
LED индикатор сигнализира за режима на работа на електронната Ви цигара. Изходното напрежение на батерията може да варира от
3,3 до 4,2 волта, в зависимост от зареждането на батерията. South Beach Smoke батериите са налични в традиционната дължина, както
и в по-дълъг 100’s размер. По принцип, колкото е по-дълга батерията, толкова е по-дълъг живота на батерията между зарежданията.
South Beach Smoke батериите също така са налични в два варианта на управление – автоматичен и ръчен.
КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ АВТОМАТИЧНИТЕ И РЪЧНО УПРАВЛЯЕМИТЕ БАТЕРИИ
Автоматичните батерии South Beach Smoke се активират, когато вдишате през електронната си цигара. Пушенето ще активира процеса
на пулверизация. Първитв Ви няколко дръпвания ще загреят пулверизатора и оптимално количество пара ще бъде призведено на
третото и следващите издишвания.
С ръчно управляемата батерия South Beach Smoke трябва да натиснете и задържите бутона за управление. Плътността на парата се
регулира чрез бутона. Оптимално количество пара се произвежда чрез натискане на бутона за 2 секунди преди пушене и задържането
му по време на пушене.
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ЕДНОКРАТНИ АРОМАТНИ ПЪЛНИТЕЛИ SOUTH BEACH SMOKE
Ароматните пълнители South Beach Smoke са с вграден пулверизатор и съдържат нашата патентована ароматна никотинова течност.
Пълнителите South Beach Smoke са еднократни и са налични в четири степени на никотинова наситеност: Пълна – 16 мг.; Средна – 12
мг.; Лека – 6 мг. и Нула никотин – 0 мг. Нашите пълнители са проектирани да са еквивалентни на приблизително 1 пакет традиционни
цигари /около 250 вдишвания/.
Моля, имайте предвид: реалните резултати ще зависят много от стила Ви на пушене, капацитета на белите Ви дробове, както и от вида
батерия, който ще използвате с ароматния си пълнител South Beach Smoke.
ЗАРЯДНИ И АДАПТОРИ SOUTH BEACH SMOKE
Вашето зарядно South Beach Smoke се включва във всеки стандартен електрически контакт на стената. Светлинният индикатор на
зарядното светва в зелено, когато се включи в мрежата /без батерия/. Когато батерията се сложи в зарядното устройство ще светне в
зелено и ще остане зелен, ако батерията НЕ СЕ НУЖДАЕ от зареждане. Ако батерията ИМА НУЖДА от зареждане, светлинния
индикатор ще свети в червено до пълното зареждане. Когато батерията е напълно заредена, индикатора ще светне в зелено, показвайки,
че батерията е готова за използване.
Моля, имайте предвид: Адаптори от марки различни от South Beach Smoke, може да не са съвместими с батериите South Beach Smoke,
батериите South Beach Smoke, които са повредени поради използването на несъвместини зарядни устройства, не се покриват от нашата
гаранция и политика за замяна.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ






Завинтете Вашата батерия South Beach Smoke в отвора на портативното зарядно устройство;
Закрепете захранващия кабел към зарядното и след това включете в какъвто електрически контакт;
Светлинният индикатор ще светне в червено, за да покаже, че батерията се зарежда;
Когато батерията е напълно заредена, светлинния индикатор на зарядното ще светне в зелено;
Батериите South Beach Smoke обикновено идват с частично зареждане и затова първото зареждане не трябва да надвишава 23 часа. Следващите зареждания не трябва да са повече от 3-4 часа.
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРОННАТА ЦИГАРА SOUTH BEACH SMOKE
-

Разопаковайте ароматния пълнител South Beach Smoke и отстранете всички гумени тапи /варират в зависимост от начина на
пакетиране/.
Завинтете пълнителя добре към батерията. Електронната Ви цигара South Beach Smoke ще бъде в режим готовност веднага след
като завинтите пълнителя.
Автоматични батерии South Beach Smoke: в секундата, в която дръпнете от електронната си цигара, процеса на пулверизиране
ще бъде задействан и светлинния индикатор на върха ще светне. Когато спрете да пушите, процеса ще спре и електронната
цигара ще е в режим на готовност.
Ръчни батерии South Beach Smoke: Трябва да натиската и задържате бутона на батерията, за да задействате процеса на
пулверизиране. Когато бутона се освободи, устройството се вруща в режим на готовност.

ВНИМАНИЕ: Препоръчително е да държите електронната си цигара South Beach Smoke хоризонтално, избягвайки накланяне на
върха нагоре, за да предотвратите изтичане на течност.
-

Ако LED индикатора на върха на електронната Ви цигара започне да мига непрекъснато и производството на пара намалява,
батерията трабва да се зареди.
След 14-16 дълбоки дръпвания /равняващи се на изпушването на една традиционна цигара/, ние Ви препоръчваме да не
използвате електронната цигара South Beach Smoke 30 минути преди следващо пушене.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
-

Ако светлинният LED индикатор на върха на електронната цигари мига продължително /около 15 пъти/ и произвежда малко или
никаква пара, трябва да заредите батерията.
- Ако електронната Ви цигара South Beach Smoke произвежда малко или никаква пара и/или има лек вкус на изгоряло, трябва да
замените пълнителя с нов.
- По време на употреба, светлината на върха на батерията ще светва, ако индикатора на светне, проверете следното:
- Убедете се, че батерията е заредена.
- Убедете се, че всички опаковки на пълнителя са отстранени. В зависимост от начина на пакетиране, някои South Beach Smoke
пълнители може да имат гумени капачки, които трябва да бъдат отстранени.
- Убедете се, че пълнителя е на не повее от 6 месеца.
- Когато използвате електронна цигара South Beach Smoke с ръчен бутон за управление, убедете се, че сте натиснали бутона, за да
произведете пара. Ненатискането на бутона при вдишване може да доведе до изтичане на течност от пълнителя и попадане в
устата, което може да предизвика дразнене.
- Когато използвате електронна цигара South Beach Smoke с автоматично управление, при зареждане на нов пълнител, направете
две дълги, чисти дръпвания, което ще осигури производството на оптимално количество пара при следващите дръпвания.
- Ако батерията на електронната Ви цигара South Beach Smoke е напълно заредена, но няма производство на пара и след
зареждането на нов пълнител, опитайте отново с друг пълнител. Въпреки, че е много рядко, има и дефектни пълнители.
След като опитате с различни пълнители и електронната Ви цигара South Beach Smoke все още не работи, моля свържете се с
клиентския сервиз на фирмата.
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