
Děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt, před použitím 
produktu si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.

1. Úvod
 Tento produkt má vestavěnou lithiovou baterii 3 500 mAh a 
tyčový topný atomizér.  Topnou součást lze demontovat a 
vyměnit.  Podrobný popis funkce je následující.

Prachotěsný uzávěr

Teplota kouření
Počet cyklů

Odpočet zbývající baterie

3. Volba teploty kouření 
Teplotu kouření lze upravit stisknutím tlačítka „+ nebo -“. 

Tlačítko napájení 
kouření 
potvrzovací tlačítko nabídky

OLED displej
tlačítko + (teplota/čas)

tlačítko - (teplota/čas) typ-c port

2. Pokyn 
1. Zapnutí / vypnutí napájení
3krát za 2 sekundy zmáčkněte tlačítko napájení  
ZAPNUTO VYPNUTO.  Ve stavu zapnutí se automaticky 
vypne po 10 minutách bez jakékoli operace. 
2. Úvod OLED

Pokaždé + 5 ° C - 5 ° C, teplotní rozsah je 250 ~ 390 ° C.  
Rada: máta: 260 ° C;  obyčejný: 300 ° C;  lepší: 340 ° C
4. Nastavení nabídky Stisknutím 
tlačítka „+ a -“ současně po dobu 3 
sekund otevřete nabídku.  Zleva 
doprava: čištění, nastavení doby 
kouření, vynulování množství 
kouření a volba doby předehřívání.  

Stisknutím tlačítka 
„+/-“ vyberte funkci a 
stisknutím tlačítka 
napájení tuto funkci 
otevřete.

Vyberte funkci a stiskněte 
vypínač, pokud potřebujete 
zařízení vyčistit.  ANO 
zvolte Y, NE zvolte N.  

 Vyberte prosím Y a stiskněte vypínač.  
Pokud zvolíte N a stisknutím tlačítka 
napájení se vrátíte do hlavního rozhraní.  

ODEBODEBRAT?  ANO zvolte Y, NE zvolte N. 
Vyberte Y a stiskněte tlačítko napájení, 
poté přejděte do nabídky další úrovně.  
Zvolte N a stiskněte ok pro návrat do 
hlavního rozhraní.  ODSTRANIT?  Y N 

OOdstraňování kouřových pachů čas: 30 s, 
odpočítávání  v levém dolním rohu 
obrazovky je 30s ČIŠTĚNÍ 

4.2 Stisknutím tlačítka „+ nebo -“ vyberte čas a stiskněte 
tlačítko Napájení nastavte stisknutím nebo počkejte 10 s, 
nastavení se provede automaticky.  Časově nastavitelný 
rozsah je 180-300 s, výchozí 210 s

4.3 stiskněte +/- aby jste zvolili Y/N. Vyberte Y a zmáčkněte nnapájení

Vyberte možnost" Y "a stiskněte  Tlačítko RESET COUNTER pro 
resetování počtu cyklů. Zvolte „N“ a stiskněte tlačítko napájení, tím 
se vrátíte do hlavního rozhraní.

4.4 Volba doby předehřívání K dispozici jsou 4 rychlostní stupně 
předehřívání. Zákazníci si mohou zvolit libovolný rychlostní stupeň 
podle kouření.  1. Výchozí rychlost předehřívání produktu je 0.
 2. Rychlost: 0 rychlostních stupňů je 5-7 sekund, 1 rychlostní stupeň 
je 7-10 sekund, 2 rychlostní stupeň je 10-15 sekund, 3 rychlostní 
stupeň je 15-20 sekund (Poznámka  : Doba předehřevu je založena 
na prvním použití při teplotě 250 ° C)

 4.5 Pokud je počet kouření 
několikanásobný, toto rozhraní se 
automaticky zobrazí.

4.6 Pokud po 15 s neproběhne žádná operace nastavení, 
ukončí se  a automaticky se vrátit do pohotovostního 
rozhraní
5. Jak kouřit
5.1 Vyberte kartuše 
a vložte ji

5.2 Vyberte teplotu (Teplotu nemůžete nastavit, když se topí). 
5.3  5.3  Stisknutím tlačítka napájení (asi 3 sekundy), dokud produkt 
nezavibruje, a poté uvolněte tlačítko, produkt se začne ohřívat.  
Když vibruje znovu, znamená to, že je ohřev dokončen a můžete 
začít kouřit.  Doba kouření: 180-300 sekund (Odpočítávání se 
zobrazuje v levém dolním rohu OLED) Po ukončení kouření 
zavibruje znovu
5.4 Pokud chcete znovu kouřit, vyměňte kazetu a začněte znovu.

6. Způsoby výměny kazet

6.1 Otočením doleva a doprava vyjměte kazetu a 
vložte novou dovnitř 

6.2 Vytáhněte horní kryt, kryt a kazeta se vytáhnou 
současně. Vyjměte starou kazetu a vyměňte ji za 
novou.  

6.3. 6.3. Zobrazení nabití a zbytkové baterie.  
Nabíjení: Po vypnutí použijte k nabíjení produktu 
adaptér a připojení k nabíjecímu kabelu.  Po 
dokončení nabíjení je ukazatel baterie plný.  Když 
energie baterie klesne na 20%, bude baterie 
zobrazená na displeji blikat, aby vám připomněla 
nabíjení, nezapomeňte nabíjet včas.  

6.4. Speci6.4. Specikace

Model :Pluscig S9 
Velikost: 106 * 32,8 * 21,6 mm 
Materiál: Hliníková slitina + PEEK
Vstupní napětí: 5V
Výstupní napětí: 3.7
Kapacita baterie: 3500 mAh 
VVýchozí doba:  210 s.  Nastavitelný rozsah je 180–300 sekund 
Typ napájení: nabíjení typu C 
Ochrana: Nízkonapěťová ochrana; ochrana před přebitím;  
ochrana proti zkratu 
Nahřívací tyč: Topná tyč pracuje s konstantní teplotou

1. Nerozebírejte produkt, jinak to nebude v záruce.  
2. Nevyhazujte výrobek, poškození způsobené člověkem není v rozsahu 
záruky.  
3. Produkt nemá vodotěsnou funkci;  Příjem vody není v záruce.  
4. Pro nabíjení produktu vyberte adaptér s bezpečnou regulací a nabíjecí 
napětí DC nesmí překročit 5,5 V.  
5. 5. Při nabíjení produktu se nepřibližujte k prostředí s vysokou teplotou nebo 
ke zdroji vznícení.  
6. Během ohřívání a kouření neodstraňujte kryt zadku, abyste zabránili 
opaření.  
7. Pokud je baterie téměř vybitá, nabijte produkt včas. 
 8. Nepoužívejte výrobek během nabíjení.  
9.9. Výrobek je vhodný pro dospělé, vyhýbejte se dětem, těhotným ženám, 
ošetřujícím a domácím mazlíčkům.  
10. Tabák nebo lusk obsahující nikotin nejsou k dispozici.  

7. Seznam balení 1x Pluscig S9 1x Uživatelská příručka 1x QC karta 1x Čisticí 
tampon 1x Kabel typu C 1x Podložka odlučovače oleje 1 x Balení 1 x Čisticí 
kartáč 5

NÁVOD


