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Leírás 
 

A könnyen használható és elegáns E-fit egy erőteljes és dizájnos kialakítású e-
cigaretta. Ez az e-cigaretta 2100 mAh-es akkumulátort használ.  

A E-fit patront kifejezetten a E-fit termékkel együtt történő használatra 
választottuk ki.  0.2 ohm teljesítményű BVC kazánrészt használ a nagyobb füst 
érdekében, valamint 0.15 és 2 Ω közötti teljesítménnyel is használható. 

 
A doboz tartalma: 
 
1x E-fit 2100 mAh-es akkumulátor.  
1 x E-fit patron 2 ml-es testtel, beleértve egy előre összerakott BVC kazánrésszel  
1 x BVC pót kazánrész 0.2 Ω teljesítménnyel 
1 x Micro-USB töltő kábel 
1 x Használati útmutató 
A Polyflame Europe SAS nevű cég felelős az E-Fit termék forgalomba hozataláért, 
és igazolja, hogy a termék megfelel az alábbi követelményeknek:  

 2006/66/EK Irányelv és 2013/56/EU (Akkumulátorokról szóló irányelv),  

 2011/65/EU irányelv (az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának 
korlátozásáról)  

 2004/108/EK (Elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv)  
Kapcsolat: Polyflame Europe SAS, 7 avenue du bouton d’Or, 94386 Bonneuil sur 
marne, Franciaország, +33 1 43 99 60 00, www.polyflame.com 
 
Használati útmutató 

I. Patron 

 
Airflow Rotating Valve: Levegő áramlás szabályozó 

coil: porlasztó 
Upper glass: Üvegtartály 

Drip tip: Szipka 



A. A porlasztó feltöltése 
1. lépés: Csavarjuk le a patron testet az akkumulátorról 
2. lépés: Fordítsuka testet fejjel lefelé, várjunk egy percig, majd csavarjuk le a 
porlasztó testet az üveg testről. 
3. lépés: Bizonyosodjunk meg róla, hogy a kazánrész (központi elem, lyukakkal 
az oldalán) megfelelően van a légáramlás gyűrűhöz csavarozva 
4. lépés: Töltse be az E-folyadékot a testbe, tartsa közel az E-folyadékot a test 
belső falához, majd bizonyosodjon meg róla, hogy az e-folyadék szintje a 
központi levegő tölcsér alatt marad. Az utántöltő tartály fúvókájának az 
átmérője nem haladhatja meg a 3 mm-t 
5. lépés: Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja vissza a szipkát a 
testre. 
6. lépés: Csavarja vissza a megtöltött patront az akkumulátorra 
A kazánrész cseréjéhez kövesse a fenti utasítások 2. és 3. lépését: 

1. Az óramutató járásával ellenkező irányban csavarja ki a kazánrészt a 
gyűrűből 

2. Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja be az új kazánrészt 
Figyelmeztetés:  

I- A test újratöltésekor, valamint a kazánrész cseréjekor gondoskodjon róla, 
hogy csak nagyon kevés e-folyadék legyen a testben 

II- Minden egyes új kazánrész használatakor (a szett megvásárlását követően 
vagy a kazánrész cseréjét követően): 

a. A fent említett 4. lépésnél, az égett íz elkerülése érdekében 
cseppentsen néhányszor a központi ellenállásra, és bizonyosodjon 
meg róla, hogy az teljesen felszívódik,  

b. A 6. lépést követően rakja le a készüléket függőleges helyzetben (a 
patron legyen felül), majd a használat előtt várjon 5 percet 

III- Rendszeresen töltse meg a testet minden alkalommal, amikor a benne lévő 
folyadék mennyisége nem elegendő  

IV- Az íz megváltoztatásához tisztítsa meg a testet egy fültisztító pálcikával és 
cserélje le a kazánrészt 

V- Kizárólag e-folyadékot töltsön a testbe 
B. Légáramlás 
A patron beállítható légáramlás funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a 
belélegzett füst mennyiségének beállítását. Minél nagyobb mértékben van nyitva a 
szipka, annál több füst keletkezik. Minimális vagy semennyi füst se keletkezik, ha a 
légáramlás teljesen el van zárva. 

II. Akkumulátor 



A. Leírás 
 

 
 

 Méretek: 35.30 *80.00* 22.00 mm 

 Akkumulátor kapacitás: 2100 mAh  

 Teljesítmény: 10-50 W 

 Ellenállás értékek: 0.5 Ω-tól 2 Ω-ig  
B. Az akkumulátor használata 
Az akkumulátor be- és kikapcsolásához nyomja meg egymás után 5-ször a 
"Bekapcsológombot". A “Bekapcsolás jelző” 3 alkalommal felvillan  
Ha a patron be van csavarozva és az akkumulátor is a helyén van, a pára 
képzéséhez nyomja meg a "Bekapcsológombot" és azzal egy időben szívja meg a 
porlasztót. 
A készülék megfelelő használatához: a fenti utasítások alapján szívjon bele a 
porlasztóba, lassan 3-4 másodpercen keresztül. A szívások között várjon 30 
másodpercet, amely elegendő idő arra, hogy megérezze a nikotin hatását, és hogy 
a készülék vissza tudjon hűlni. 
Nyomja meg a ’+’ vagy a ’-’ gombot az energia növeléséhez illetve csökkentéséhez. 
A világító gombok mutatják a kiválasztott erősséget. A legfelső világító gomb 
100% energiafelhasználást és 50 W-os teljesítményt jelöl, az alatta lévő 80 %-os 
energiafelhasználást és 40 W-os teljesítményt jelöl,  az alatta lévő 60 %-os 
energiafelhasználást és 30 W-os teljesítményt jelöl, az alatta lévő 40 %-os 
energiafelhasználást és 20 W-os teljesítményt jelöl, az alatta lévő 20 %-os 
energiafelhasználást és 10 W-os teljesítményt jelöl. 
A teljesítményszabályozó gombok zárolásához illetve feloldásához egyszerre tartsa 
lenyomva a ’+’ és ’-’ gombokat 2 másodpercig. Ezután a LED kétszer pirosan 
felvillan. 
C. Töltés 

a. Töltéshez, csatlakoztassa a Micro USB kábelt a konnektorba, és a másik 
végét az E-Fit oldalába 

b. A töltő készüléknek 1A áramerősséget és 5 V feszültséget kell biztosítania.  
c. A töltés előreláthatólag (a fent említett tulajdonságok mellett, B. pont) 2 

órányi ideig fog tartani 



d. Töltse fel a készüléket a fenti a. és b. pontok alapján, ha a “Bekapcsológomb 
LED”-en a(z) 2 jelenik meg, vagy teljesen elsötétül. A készülék bármikor 
tölthető. Ne nyomja meg a “Bekapcsológomb”-ot töltés közben 

e. Minden egyes belégzést követően, amikor elengedi a Bekapcsológombot, a 
LED 2 másodpercig mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét. Minden 
egyes LED fény 20% töltöttségi szintet jelez. 

D. A E-Fit védelmi funkciói 
Túl hosszan tartó dohányzás elleni védelem: Ha a “Bekapcsológombot” 10 
másodpercig lenyomva tartja, az MOD automatikusan kikapcsol és a 
“Bekapcsológomb LED” 2 alkalommal felvillan 
Túlterhelés elleni védelem: Túlterhelés esetén az MOD leáll, és a 
“Bekapcsológomb LED” 3 alkalommal felvillan piros időn belül 
Rövidzárlat elleni védelem: Rövidzárlat esetén az MOD leáll, és a 
“Bekapcsológomb LED” 3 alkalommal felvillan piros időn belül. Ebben az esetben 
tisztítsa meg az akkumulátor csavarmenetét, és bizonyosodjon meg róla, hogy a 
csavarmenet felfelé mutat. Ha a készülék ezt követően sem működik, akkor a 
kazánrész nem megfelelően van beszerelve vagy elhasználódott. 

III. A termék karbantartása 
A termék megfelelő használatához: 

- A nedvesség eltávolítása érdekében rendszeresen tisztítsa a szálat és a 
csatlakozót egy vattával, vagy egy nedvszívó anyaggal.  

- A test újratöltésekor mindig vegye le a szipkát és a belső kéményt törölje 
meg egy nedvszívó anyaggal.  

- Rendszeresen tisztítsa meg vízzel a szipkát, majd használat előtt mindig 
szárítsa meg 

IV. Hibaelhárítás 
Nem képződik pára: 

- Bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátor fel van töltve és a 
készülék be van kapcsolva  

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a “Bekapcsológomb LED” 2, 3 vagy 5 
alkalommal felvillan. Ebben az esetben olvassa el a 2. bekezdést, a 
megfelelő intézkedések elvégzése érdekében  

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a kazánrész megfelelően van a 
légáramlási gyűrűhöz rögzítve 

A készülék szivárog: 
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a kazánrész megfelelően van a 

légáramlási gyűrűhöz rögzítve és a patron csatlakoztatva van a MOD-hoz 
- 70/30 PG/VG-nél nagyobb VG sűrűségű folyadékot használjon (ideális 



esetben 50/50 PG/VG folyadékot használjon)  
Égett íz érezhető: 

- Ellenőrizze, hogy nem égett e meg a kazánrész. Cserélje ki, ha igen. A 
kazánrész fogyótermék, amelyet használattól függő rendszerességgel 
cserélni kell 

V. Figyelmeztetés: 
- A termék használata nem javasolt fiatalok, nem dohányzók, terhes nők, 

szoptató nők és májbetegségben, szívbetegségben, szív- és érrendszeri 
betegségben, valamint rákos megbetegedésben szenvedők számára.  

- Gyermekektől elzárva tartsa. Ne engedje meg a gyermekeknek a 
készülék használatát.  

- Használatok között száraz és szellős helyen tárolja 
- Az akkumulátort a kazánról lecsavarva töltse 
- Ne rakja a terméket vízbe és tartsa szárazon 
- Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket nem ehhez a termékhez 

szántak, és ne próbáljon módosítani a terméken 
- Tartson kisebb szüneteket a belégzések között, hogy a terméknek legyen 

elég ideje visszahűlni 
- Kizárólag csak a használati útmutató 2. rész A pontjában bemutatott 

kazánrészt használja a termékhez, hiszen másik kazánrészek használata 
esetén az túltöltődéshez, meghibásodáshoz vagy a kazánrész 
kigyulladásához vezethet 

Lehetséges mellékhatások: 
A készülék használata kiszáradáshoz, valamint a száj és a torok irritációjához 
vezethet. Ilyen esetben állítsa be a teljesítményt és/vagy a légáramlást és/vagy 
cserélje le az e-folyadékot 

Az áthúzott kuka szimbólum azt jelöli, hogy tilos az akkumulátorokat, az 
újratölthető akkumulátorokat, gombelemeket, akkumulátorcsomagokat stb. 
a kommunális hulladék közé helyezni; az akkumulátorok veszélyt jelentenek 

az egészségre és a környezetre egyaránt. Kérjük segítsen védekezni a természeti és 
egészségügi kockázatok ellen. Az akkumulátorok ártalmatlanítását a helyi 
akkumulátor újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási törvényeknek megfelelően 
tegye.  

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE) 
A készülék használatát követően. Vigye az elektromos készüléket a helyi 
elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőpontjaira A többi alkatrész 

a kommunális hulladék közé is helyezhető. 
VI. Garancia 



Bármely vonatkozó törvényes garancia sérelme nélkül a Polyflame Europe SAS 
garanciát vállal, hogy a termék anyagi és kivitelezési szempontból, a termék 
vásárlásától számított 12 hónapig kiválóan fog működni, a fogyótermékek 
kivételével* (melyekre az alább látható egyedi időtartami garancia vonatkozik).  
A terméket az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni a Polyflame Europe SAS-
hez vagy a vásárlás helyére a vételi árat feltüntető, vásárlást igazoló 
dokumentummal, valamint a vásárlási hely címével és a vásárlás dátumával együtt. 
Minden visszaküldött terméket kivizsgálunk a sérülés okának a megállapítása 
érdekében, valamint megjavítjuk vagy kicseréljük, ha az megfelelően volt 
használva. 
A terméket a használó költségén visszaküldjük, ha az igény nem indokolt  
A garancia nem fedezi a következő eseteket: 

- Balesetből eredő károk, a termék nem megfelelő használata, 
folyadékokkal történő érintkezés (eső, víz stb.) 

- Magas zuhanásból eredő károk, ütődés vagy víz alá merülés 
- A termék nem megfelelő használata, vagy nem megfelelő 

összeszerelése, vagy a tartalék alkatrész nem jelen útmutató alapján 
történő beszerelése 

- A nem a Polyflame Europe SAS által szolgáltatott termékek 
használatából eredő károk, legfőképpen nem megfelelő akkumulátorok, 
kábelek vagy töltőforrások használata 

*Fogyótermékek:  
- Kazánrész, mely a fogyasztói használattól függően meglehetősen gyorsan 
használódik. Bármelyik e-folyadék használata előtt a kazánrészre maximum 1 
hónapos garancia szól 
-Akkumulátor: 6 hónapos garancia bármely anyagi és kivitelezési meghibásodással 
szemben Az akkumulátor-kapacitás az idő múlásával csökkenni fog, amely az ilyen 
termékeknél megszokott. 


