
eVic-VTC Mini MOD/ eVic VtwoMini MOD komplektā ietilpst: 
1x eVic-VTC Mini MOD/ eVic VtwoMini MOD (bez baterijas) 
1x USB vads 
1x Lietošanas instrukcija 
1x Garantijas talons 
1x Gumijas vāciņš (tikai eVic Vtwo Mini MOD komplektā) 
 
Kā sākt lietot? 
1. Noņemiet baterijas aizsargvāciņu un ievietojiet iekšā bateriju (ievērojiet + un – virzienus, lai izvairītos no īssavienojuma). 
2. Ieslēdziet ierīci darbības režīma, nospiežot darba pogu 5 reizes. 
3. Uzskrūvējiet Jūsu izvēlēto klearomaizeri uz ierīces, tam paredzētajā savienojuma vietā. 
4. Izvēlieties darbības režīmu, ņemot vērā Jūsu klearomaizera iztvaicētāju. 
5. Noregulējiet iztvaicēšanas Jaudu/ Temperatūru uz Jums vēlamo un iztvaicētāja ražotāja noteikto. 
6. Nospiediet un turiet Darba pogu un ieelpojiet tvaiku.Pēc ieelpas veikšanas, atlaidiet darba pogu nekavējoties. 
Darbības režīmi un to funkcijas 
Ierīcei pieejamas vairākas papildus programmas, lai palīdzētu noregulēt Jums piemērotāko temperatūru, iztvaicētāja pretestību, 
jaudu, kā arī parādīs Jums tādu noderīgo informāciju, kā baterijas uzlādes līmeni, kopējo tvaika ieelpu skaitu un kopējo veipošanas 
laiku. 
Piespiežot darba pogu 3 reizes, Jūs varat ieiet režīmu izvēlnē. Ierīces OLED ekrāns piedāvā sešas informācijas rindas, kurās atspoguļo 
(sākot no augšējās uz leju):  
1. Režīma nosaukumu (Temp; TCR 120, Power; Bypass, Start).  
2. Iestatīto izejošo jaudu. Power režīmā rāda iestatītos vatus (W), savukārt temperatūras kontroles režīmā iestatīto 

maksimālo temperatūru. 
3. Temperatūru režīmos šajā rindā informācija tiek atspoguļota vatos (W), savukārt Power režīmā informācija tiek 

atspoguļota voltos (V). 
4. Iztvaicētāja pretestību. Temperatūras režīma šī rinda rāda arī iestatīto nemainīgo pretestību. 
5. Izejošā jauda ampēros (amp), kopējo tvaika ieelpu skaitu un kopējo veipošanas laiku. 
6. Baterijas uzlādes līmeni. 
Ja nospiedīsiet darba pogu trīs reizes, pirmā informacijas rinda nomirgos, lai Jums ziņotu, ka esat iegājis darbības režīmu izvēlnē. Spiežot labo regulēšanas pogu, varat pārslēgties starp darbības režīmiem. 
Nospiediet darba pogu vai ļaujiet ekrānam nomirgot 10 reizes uz Jūsu izvēlēto darbības režīmu, lai to apstiprinātu un izietu no darbības režīmu izvēlnes. 
Nospiežot kreiso regulēšanas pogu varēsiet pārslēgties starp informācijas rindam no augšas uz leju. 
Temp režīms 
Temp režīmā Jums ir iespējams pielāgot iztvaicētāja maksimālo temperatūru (robežās no 100-315°C vai 200-600°F). Lai pārslēgtos starp dažādiem Temp režīmiem, nospiežot darba pogu 3 reizes, ieejot 
Režīmu izvēlnē. Kamēr mirgo rezīma nosaukums, nospiediet kreiso regulēšanas pogu un tad ar labo regulēšanas pogu, pārslēdzieties starp Temp Ni, Temp Ti un Temp SS 316 darbības režīmiem. 
Nospiežot labo regulēšanas pogu, Jūs palielināsiet iztvaicētāja temeperatūru, savukārt nospiežot kreiso regulēšanas pogu, iztvaicētāja temperatūra tiks samazināta. Piespiežot regulēšanas pogu vienreiz, 
palielināsiet vai samazināsiet iztvaicētāja temperatūru par 5°C vai 10°F, savukārt turot regulācijas pogu ilgāk, palielināsiet vai samazināsiet iztvaicētāja temperatūru par vairākām vienībām. 
Iestatīt nemainīgo pretestību temperatūras režīma: 
Nospiediet darba pogu 3 reizes un ieejiet darbības režīmu izvēlnē. Nospiediet kreiso regulēšanas pogu 2 reizes un trešā informācijas rinda nomirgos. Nospiediet labo regulēšanas pogu, lai iestatītu vai 
noņemtu nemainīgo iztvaicētaja pretestību. Ja uzrādās atslēgas simbols, tas nozīme, ka nemainīgā pretestība ir iestatīta. 
N.B. Iestatiet nemainīgo pretestību, kad iztvaicētājs ir istabas temperatūrā (šo ievērojiet arī pie iztvaicētāju nomaiņas). Ja esiet uzstādījis nemainīgo pretestību istabas temperatūrā, variet izņemt iztvaicētaju, 
ja tas ir uzkarsis vai arī auksts, jo tas nemainīs iestatīto pretestību. Nemainīgā pretestība darbosies visu laiku, līdz nomainīsiet iztvaicētāju. Pirms iztvaicētaja nomaiņas, lūdzu, noņemiet nemainīgo pretestību 
vai arī temperatūras režīms var nedarboties pareizi.  
Jauna iztvaicētāja iestatīšana: 
Ja veicat iztvaicētāja nomaiņu, kura pretestība ir lielāka kā Jūsu iepriekš izmantotajam, tad Jums, iespējams, būtu nepieciešams attiestatīt iztvaicētāja pamata pretestību (tā ir iztvaicētāja pretestība istabas 
temperatūrā). Pēc iztvaicētāja nomaiņas, nospiediet baterijas darba pogu, kamēr klearomaizers vēl nav pievienots baterijai, lai sāktu atiestatīšanas procesu. Pēc tam, kad uzskrūvēsiet klearomaizeru uz 
baterijas, uzraksts „New Coil Right, Same Coil Left” parādīsies OLED displejā. Nospiediet labo regulēšanas pogu, lai apstiprinātu jaunā iztvaicētāja instalāciju. Ja redzat baterijas displejā šādu ziņu, kad 
izmantojat jau iestatītu iztvaicētāju, nospiediet kreiso regulēšanas pogu. Vienmēr izvēlieties temperatūras kontroles darbības režīmu, kurš atbilst Jūsu iztvaicētāja tipam. 
 
Jaudas pielāgošana Temp režīmā: 
Nospiediet darba pogu 3 reizes, lai ieietu darbības režīmu izvēlnē. Nospiediet kreiso regulēsanas pogu un 
OLED displeja trešā informācijas rinda sāks mirgot. Nospiediet labo regulēšanas pogu, lai pielāgotu jaudu 
un nospiediet darba pogu, lai apstirpinātu Jūsu izvēlēto jaudas lielumu. 
N.B. Temp darbības režīms atbalsta pretestību max 1,5 ohm. Ja pretestība būs lielāka par 1,5 ohm, 
automātiski notiks pārslēgšanās uz Power režīmu. 
Power režīms 
Iztvaicēšanas jauda var tikt iestatīta robežās no 1W – 75W. Nospiežot labo regulēšanas pogu, Jūs varat 
jaudu palielināt, savukārt nospiežot kreiso regulēšanas pogu, jauda tiek samazināta. 
TCR (M1, M2, M3) režīms 
Kad uzlieciet šo darbības režīmu, laikā, kad pirmā informācijas rinda vēl mirgo, nospiediet kreiso 
regulēšanas pogu, lai ieietu izvēlnē un ar labo regulešanas pogu variējiet satarp M1, M2 un M3 
režīmiem. 
Lai iestatītu TCR režīmus, kad ierīces ir nobloķēta, nospiediet un turiet darba pogu un labo regulēšanas 
pogu aptuveni 5 sekundes un ieiesiet TCR uzstādīšanas izvēlnē: 
1. Nospiediet labo vai kreiso regulešanas pogu, lai izvēlētos starp TCR M1, M2 vai M3; 
2. Nospiediet darba pogu, lai izvēlētos parametrus; 
3. Ar labo vai kreiso regulēšanas pogu izvēlieties iestatāmo lielumu; 
4. Nospiediet un turiet darba pogu vai pagaidiet 10 sekundes, lai apstiprinātu izvēlēto 
lielumu. 

 
Izvēlne starp ampēru lielumu, kopējo ieelpu skaitu un kopējo tvaikošanas laiku 
Nospiediet darba pogu 3 reizes, lai ieietu darbību izvēlnē. Nospiediet kreiso regulēšanas pogu 4 reizes un 
piektā informācijas rinda nomirgos. Ar labo regulēšanas pogu variet variēt starp ampēru lielumu, kopējo 
ieelpu skaitu un kopējā tvaikošanas laika informāciju. Lai nodzēstu aktuālo kopējās veipošanas laiku vai 
kopējo ieelpu skaitu nospiediet un turiet darba pogu, kamēr kāds no šiem lielumiem mirgo piektajā 
informācijas rindā. 
Bypass režīms 
Šis režīms piedāvā izmantot maksimālo baterijas spriegumu. Šo režīmu var izmantot, ja iztvaicētāja 
pretestība ir robežās no 0,1-3,5 ohm, savādāk tas var nedarboties atbilstoši. 
Start režīms 
Šajā režimā, varēsiet vienkāršoti regulēt iztvaicešanas jaudu (vatos) – īpaši piemērots jauniem 
lietotājiem! 
Baterija 
Ierīces darbībai paredzēta 18650 tipa baterijas. To uzlāde iespējama caur MiniUSB ladēšanas ligzdu, kā 
arī ar specializētajiem lādētājiem. Līdz baterijas pilnai uzlādei nepieciešams to lādēt aptuveni 3 stundas 
ar izejošo spriegumu 5.0V = 1.0A. Par baterijas uzlādes līmeni ziņo OLED ekrāna sestā informācijas rinda. 
Baterijas uzlādes indikators mirgos, ja baterijas uzlāde būs zemāka par 10%. 

 

 
N.B. Lai garantētu e-cigaretes drošību Jūsu ikdienas gaitās (piemēram, ieliekot to kabatā vai 
somā, kā arī, lai bērni nevarētu to ieslēgt u.c. gadījumos), nospiediet darba pogu 5 reizes un e-
cigaretes darbība tiks nobloķēta (5 nospiežot darba pogu variet atjaunot e-cigareti darba režīmā). 
Ierīce ir aprīkota ar speciālām aizsargsistēmām, kas neļauj bateriju uzlādēt ar neatbilstošu 
spriegumu un atslēdz tās darbību īssavienojuma gadījumā, kā arī pārkaršanas gadījumā: 
 ja ierīces temperatūra ir augstāka par 70°C, tā tiks atslēgta un OLED ekrāna rādīsies 
paziņojums „Device Too Hot”. 
 ja baterijas darba poga būs nospiesta ilgak par 10 sekundēm, baterija pārtrauks savu darbu un 
nebūs darba režīmā līdz tā netiks atlaista. 
 Temp un Power darbības režīmos, ja baterijas spriegums ir mazāks par 2,9V, ierīces OLED 
ekrānā rādās paziņojums „Weak Battery”. 
 ja iztvaicētājs, veidos īssavienojumu, ierīces ekrānā parādīsies uzraksts „Atomizer Short” 
 ja baterijas voltāža ir zem 3,3 voltiem (V) ierīces ekrānā parādīsies uzraksts „Battery Low”. 
Lūdzu veiciet baterijas uzlādi! 
 ja iztvaicētāja pretestība ir zemāka par 0,1 ohm Power vai Bypass režīmos un 0,05 ohm Temp 
vai TCR režīmos, ierīces ekrānā parādīsies uzraksts „Atomizer Low” un to nebūs iespējams 
izmantot. 
 Temp vai TCR režīmos, ja iztvaicētāja patiesā temperatūra būs augstāka par Jūsu iestatīto MAX 
temperatūru, ierīces OLED ekrānā parādīsies uzraksts „Protection”. 
Laika iestatīšana un logo 
Sīkāku informāciju par laika, datuma un logo uzstādīšanu, lūdzu, skatieties ierīces instrukcijā 
angļu valodā. 
Informācija un brīdinājumi 
1. Neveiciet baterijas uzlādi ārpus telpām un sargājiet to no ūdens. 
2. Neizmantojiet šo komplektu citām darbībām, kā tikai tam paredzētajiem mērķiem. 
3. Pašrocīga ierīces izjaukšana un remonts, izbeidz ierīces garantiju. 
4. Neizmantojiet citas iztvaicētāju spirāles, kā vien ražotāja ieteiktās. 
5. Sargājiet ierīci un bateriju no uguns un pārlieku liela karstuma. 
6. Neizmantojiet ierīci vadot automašīnu. 
7. Nelietojiet e-šķidrumu uzturā. 
8. Neizmanotjiet ierīci biežāk kā parastās cigaretes. 
9. Nodrošiniet, lai ierīce un tās sastāvdaļas nav pieejamas bērniem, dzīvniekiem, grūtniecēm, kā 
arī cilvēkiem, kuriem ierīces sastāvdaļas vai e-šķidrumu sastāvdaļas var izraisīt alerģisku rekaciju. 
10. Ierīces nepareizas lietošanas gadījumos, kuri nav saskaņā ar šīs instrukcijas vai ražotāja 
noteiktajām instrukcijām, lietotājs pats uzņemas atbildību par lietošanas sekām. 
 
Regulāri tīriet no putekļiem un netīrumiem ierīces, klearomaizera savienojuma daļas ar salveti, 
kā arī iemuti un MikroUSB lādēšanas ligzdu. Ierīce nav ūdensizturīga, kā arī nav ieteicams lietot 
tās vietās ar paaugstinātu mitrumu un aukstumu. Tvaika ģenerācija būs minimāla un var sabojāt 
ierīci. Optimāla temperatūra ierīces ekspluatācijai ir no 00C līdz + 450C lādēšanas laikā un -100C 
līdz 600C kamēr tā tiek izmantota. 
Ierīces garantijas termiņš: 6 mēneši (3 mēneši ražotāja garantija + 3 papildus mēneši no airPUF) 
 
Lai iegūtu papildus informāciju, konsultāciju, sniegtu ierosinājumu vai sūdzību, lūdzu, 
sazinieties ar mums: 
SIA AIR SMOKE 
Tālrunis: + 371 20000787 
e-pasts: info@airpuf.com; www.airpuf.com 
Adrese: Barona Kvartāls – Brīvības iela 155 korp. 6, LV-1012, Rīga, Latvija 
Darba laiks: darba dienās no 9:00 līdz 18:00. 
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