
AAA Vape Savor POD – návod k použití

Představení
Savor od AAA Vape je lehké, opětovně plnitelné
POD  zařízení,  které  vám  díky  svým  rozměrům
skvěle padne do ruky. I přesto rozměry má však
zabudovanou  baterii  o  kapacitě  700mAh  a
vapování  z  něj  je  přímé,  bez  potřeby  stisku
jakéhokoli  tlačítka.  S  bočními  vzduchovými
průduchy  a  vylazenou  technologií  vám
sprostředkuje vždy plně uspokojující MTL i DTL
potah.  POD  cartridge  jsou  vybaveny  magnety,
díky  kterým  se  skvěle  a  snadno  zapasují  na
správné místo. Toto zařízení je proto ideální nejen
pro začátečníky, ale i pokročilé vapery, kteří chtějí
od  svého  nového  zařízení  nízkou  hmotnost  při
uspokojujícím  chuťovém  podání.  Můžete  se
spolehnout, že od společnosti AAA Vape získáte
to  nejlepší  pro  každou  chvíli  vašeho  života,
vychytané do nejmenších detailů.

Obsah balení
1x Zařízení Savor
1x POD cartridge 1Ω dual coil
1x POD cartridge 1,4Ω dual coil
1x Kabel microUSB
1x Šňůrka na krk
1x Návod k použití

Vlastnosti
Rozměry: 93,5mm x 21,2mm x 11,5mm
Hmotnost: 27g
Kapacita baterie: 700mAh
Kapacita pro e-liquid: 1,75ml
Pracovní výkon: 3W – 15W
Pracovní napětí: 3,3V – 4,2V

Ochranné prvky
- proti přehřívání
- proti přebití baterie
- proti podbití baterie
- proti zkratu atomizéru
- před nadměrnou dobou žhavení

Obsluha zařízení
1. Vyjmutí POD cartridge
Vytáhněte cartridge z vrchní části zařízení.
2. Plnění e-liquidem
Z cartridge vytáhněte silikonovou krytku plnícího
otvoru. Do plnícího otvoru nalijte prostřednictvím
lahvičky s kapátkem e-liquid. Silikonovou krytku
zastrčte zpět do plnícího otvoru. Při plnění nové
cartridge  ji  před  použitím  ponechejte  v  klidu
alespoň  5  minut,  aby  stihl  e-liquid  dostatečně
nasát.
3. Vložení POD cartridge a používání
Vložte cartridge do vrchní části zařízení. Správné
vložení  následně  indikuje  LED  indikátor
zablikáním  třikrát  zeleně.  Nyní  můžete  zařízení
začít používat.

Signalizace zařízení
1. Během vapování
Při vapování bude LED indikátor svítit barvou dle
aktuálního stavu nabití baterie.
2. Stavy baterie
Zelená barva – 100%-75%

Modrá barva – 74%-35%
Červená barva – <=34%

Signalizace při nabíjení
Při zahájení nabíjení zabliká LED indikátor třikrát
červeně a následně během nabíjení zůstává svítit.
Po  úplném nabití  se  změní  barva  indikátoru  na
zelenou a třikrát zabliká.

Průměrná  doba  nabíjení  je  60  minut  ze  zcela
vybité na plně nabitou baterii.

Zákaznický servis
Snažíme  se  vždy  o  poskytování  nejen  vysoce
kvalitních  produktů,  ale  i  výborného  servisu.  V
případě  jakýchkoli  dotazů  se  na  nás  proto
neváhejte  obrátit  prostřednictvím  e-mailu
info@aaavape.com[ANGLICKY].

Záruční podmínky
Uchovejte  si  prosím  ověřovací  kód  a  účtenku.
Jako výrobce poskytujeme záruční dobu 180 dní
od data koupě (nevztahuje se na cartridge). Naše
společnost  není  zodpovědná  za  škody vzniklé  v
důsledku nesprávného použití. Záruka se vztahuje
pouze  na  nesprávnou  funkci  a  výrobní  defekty.
Nejsme také zodpovědni za použití napodobenin.

Kontrola autenticity produktu
Pro ověření pravosti produktu oskenujte QR kód
na  ověřovacím  štítku  nebo  zadejte  16-timístný
ověřovací kód pod ochrannou vrstvou ve spodní
části  webové  stránky  www.aaavape.com a
výsledek  ověřování  se  vám  zobrazí  během  pár
vteřin.

mailto:info@aaavape.com
http://www.aaavape.com/

