
Blahopřejeme k nákupu gripu s nastavitelným výkonem SMOK V MAX.

Vítejte!

Tento stručný návod Vám pomůže správně sestavit grip SMOK V MAX a naučí Vás, jak jej správně používat  
k plné spokojenosti.

Před prvním použitím:

Sada vaporizéru V MAX je dodávána bez baterií. Pro provoz gripu je nutné zajistit minimálně jednu dvojici Li-Ion 
baterií 18350 (doporučeno), případně 16340, 16350 a vhodnou nabíječku.

Před prvním použitím doporučujeme nabít Vaše baterie. 
Při nabíjení se řiďte pokyny výrobce nabíječky.
Vaporizér V MAX používá vždy dvojici baterií. Dbejte na to, aby současně použité baterie byly stejného typu a 

kapacity. Dvojici nabíjejte vždy zároveň, při používání více sad baterií nemíchejte nabité a nenabité baterie.

Tip: doporučujeme si každou dvojici baterií označit, aby nedošlo k záměně. 

Kompletace gripu SMOK V MAX 

Pro zprovoznění je nutno Váš grip nejdříve sestavit.
1. Vložte dvojici nabitých (podle textu výše) baterií do 

těla vaporizéru. Kladný (+) pól baterie musí 
směřovat dovnitř pouzdra. 

2. Na spodní část našroubujte víčko baterie. Tímto je 
grip sestaven a připraven k použití. Závit víčka  doporučujeme ošetřit tenkou vrstvou mazacího tuku, nebo 
kapkou oleje. 

Použití atomizérů a ostatního příslušenství

Grip je osazen závitem, kompatibilním se standartem Joye 510, jakékoliv standardní příslušenství s tímto závitem 
lze na gripu V MAX použít. Pro dodání vhodného příslušenství, redukcí a náhradních dílů kontaktujte svého prodejce.



Používání gripu V MAX

Jednoduše stiskněte tlačítko na tělese gripu a potáhněte vytvořený dým náustkem. Ihned po potažení tlačítko 
uvolněte, tvorba dýmu se přeruší. Délka tvorby dýmu je z bezpečnostních důvodů omezena na 15 sekund.

Váš grip V MAX je vybaven vestavěným pulsním měničem a umožňuje plynule nastavit požadovaný výstupní 
výkon pro připojené příslušenství, díky tomu lze ovlivnit i výslednou tvorbu syntetické páry (kouře). Rozsah nastavení 
výstupního výkonu je pro jednoduchost převeden na hodnoty, přibližně odpovídající stejnosměrnému napětí v rozsahu 3-6V. 
S gripem je možné používat veškeré příslušenství s „510“ závitem s  elektrickým odporem 1,3Ω a výše. Výstupní proud je 
omezen na 5A.

K nastavení a ovládání je grip vybaven jedním tlačítkem a LED displejem pro kontrolu nastavení.

Popis nastavení gripu V MAX

Čtyřmi krátkými stisky tlačítka otevřete nabídku nastavení. Mezi jednotlivými položkami přepnete dalším krátkým 
stiskem tlačítka, na vybrané položce nastavení chvíli vyčkejte, zobrazí se další podnabídka. Po nastavení, nebo zobrazení 
patřičné položky stačí vyčkat několik sekund do zhasnutí displeje, nastavená hodnota je tímto uložena a zobrazení se vrátí do 
výchozí pozice.

Popis jednotlivých položek menu a pokyny k jejich nastavení

1.zobrazeno „1.Uu“: slouží k nastavení výkonu, konkrétně ke zvýšení hodnoty. Po zvolení této hodnoty je 
následně zobrazena hodnota napětí, odpovídající nastavenému výkonu. Krátkými stisky hodnotu zvyšujeme. Po 
nastavení stačí vyčkat cca 3 sekundy, zhasnutím displeje je nastavená hodnota uložena. 
2.zobrazeno „2.Ud“: slouží k nastavení výkonu, konkrétně ke snížení hodnoty. Po zvolení této hodnoty je 
následně zobrazena hodnota napětí, odpovídající nastavenému výkonu. Krátkými stisky hodnotu snižujeme. Po 
nastavení stačí vyčkat cca 3 sekundy, zhasnutím displeje je nastavená hodnota uložena. 
3.zobrazeno „3.So“: slouží k aktivaci a deaktivaci zámku. Po zvolení této funkce bude zobrazeno aktuální 
nastavení. Krátkým stiskem tlačítka změníte nastavení takto:

31. zobrazeno „S.on“: zámek je vypnut, vaporizér je možné používat (výchozí hodnota) 
32. zobrazeno „S.oF“: zámek je aktivován, výstup napětí pro příslušenství je blokován. Po 
stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí tři pomlčky.

4. zobrazeno „4.Uc“: slouží ke zobrazení aktuálního napětí vložené sady baterií – měření je bez zátěže.

5. zobrazeno „5.dS“: nastavení zobrazení na displeji při potažení. Zde je možné krátkým stiskem 
tlačítka v podmenu nastavit jednu ze tří možností:

           51: zobrazeno „do“: při potažení bude zobrazena aktuálně nastavená 
hodnota stejnosměrného napětí, odpovídající nastavené hodnotě výkonu. (výchozí 
hodnota)
52: zobrazeno „dA“: při potažení bude zobrazen elektrický odpor připojeného 
příslušenství v Ω. 
53: zobrazeno „du“: při potažení bude zobrazeno napětí baterie v reálném čase pod zátěží. 
Po zhasnutí displeje se nastavení uloží.

6. zobrazeno „6.Lo“: zapnutí a nebo vypnutí podsvícení tlačítka při potažení. Zde je možné krátkým stiskem 
tlačítka v podmenu nastavit jednu ze dvou možností:
           61: zobrazeno „L.on“: podsvícení tlačítka je zapnuto (výchozí hodnota)

62: zobrazeno „L.oF“: podsvícení tlačítka je vypnuto 
Po zhasnutí displeje se nastavení uloží. 

Když něco nefunguje tak jak má, aneb chybová hlášení

Pokud je aktivní podsvícení tlačítka, je zároveň aktivní upozornění na slabou baterii. V tom případě bude tlačítko 
při potažení pomalu blikat pro upozornění, že je nutné co nejdříve vyměnit baterie. Při poklesu napětí sady baterií pro 6,2V se 
zablokuje výstup a tím i tvorba dýmu. Na displeji je zobrazen nápis „Lo“. Pokud je aktivní podsvícení tlačítka, bude při 
stisku blikat rychle. Obě baterie vyměňte a co nejdříve nabijte.

Příliš nízký odpor připojeného příslušenství – typicky méně, než 1,3Ω – je signalizován zobrazením nápisu „F1“. 
Vyměňte příslušenství za bezchybné. Po odstranění příčiny poruchy je možné grip dále používat.

Při zkratu na příslušenství (odporu nižším než 0,5Ω) je zobrazeno hlášení „F2“. Po odstranění závady je možné 
grip dále používat.

Při zobrazení jakékoliv jiné chybové hlášky kontaktujte svého prodejce.

Nepoužívané a nebo rezervní baterie skladujte plně nabité, v suchu a pokojové teplotě. I nepoužívané baterie 
je nutné jednou za 3 měsíce zkontrolovat a nechat nabít. Dlouhodobé skladování vybitých baterií prudce snižuje jejich 
kapacitu, životnost a může vést k jejich nevratnému poškození. 



Doporučení pro používání a údržbu gripu

Při použití příslušenství se řiďte návodem k použití konkrétního typu. Vyvarujte se používání jakéhokoliv 
příslušenství nasucho. Žhavení  nasucho může způsobit nevratné zničení.

Udržujte závit a kontakty gripu a atomizéru v čistotě. K čištění používejte např. čistý suchý papírový kapesník. 
Znečištěné kontakty mohou způsobit ztrátu výkonu atomizéru a tím nižší, nebo žádnou tvorbu dýmu. Nečistoty mohou 
blokovat nabíjení baterie.

Atomizéry a jiná příslušenství jsou ze své podstaty spotřebním materiálem, jejich účinnost se časem snižuje. 
Pro bezproblémový provoz Vašeho gripu doporučujeme mít v zásobě minimálně jeden kus rezervního atomizéru 
(cartomizéru apod.) a dostatečnou zásobu e-liquidu. 

Pro bezchybnou funkci gripu používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly. 
Životnost baterie je typicky 300 plných nabíjecích cyklů. Li-Ion baterie není nutné formovat, ani před nabíjením 

úplně vybíjet. Nabíjet je možné kdykoliv bez ohledu na stav vybití. Nová baterie dosáhne plné kapacity po 2-3 nabíjecích 
cyklech.

Pro bezproblémový provoz doporučujeme ošetřit závit víčka baterie tenkou vrstvou mazacího tuku, nebo v nouzi 
kapkou oleje na šicí stroje.

Důležité!

-  Baterie  nabíjejte  při  pokojové  teplotě.  Při  nabíjení  se  vyhněte  silným zdrojům tepla.  Rovněž  nenabíjejte  při  nízkých  
teplotách, může dojít k chybnému vyhodnocení konce nabíjení  
- V chladném prostředí dochází k poklesu kapacity a životnosti baterie.
- Nabíječ baterií je určen jen pro použití uvnitř budov, vyhněte se používání  venku.
- Nikdy zařízení neotvírejte, nepropichujte ani jinak nepoškozujte.
- Nevhazujte baterii do ohně, hrozí riziko výbuchu. 
- Při likvidaci  odevzdejte grip a baterie na místě určeném pro zpětný odběr použitých elektrozařízení, nebo baterií.

Varování

Elektronické  cigarety  a  vaporizéry  jsou  určeny  výhradně  plnoletým kuřákům,  nikoli  nekuřákům,  dětem nebo  
těhotným  a  kojícím  ženám.  Dále  není  jejich  používání  vhodné  pro  osoby  trpící  vysokým  rizikem  srdečního  selhání,  
hypertenzí, diabetem ani pro pacienty podrobující se léčbě astmatu nebo depresí. 

Vyhledejte  lékaře,  pokud na sobě zpozorujete příznaky špatného snášení nikotinu,  jako je například nevolnost,  
zvracení, závrať, průjem, slabost, bušení srdce nebo zvýšený tlak. 

Elektronické cigarety a k nim náležící příslušenství nejsou produkty zajišťující odvykání  kouření a jako takové 
nebyly testovány ani nebyla v tomto směru zaručena jejich účinnost.  

V zájmu bezpečnosti udržujte výrobek z dosahu dětí a domácích mazlíčků. 

Grip (elektronickou cigaretu) SMOK V MAX Vám dodala společnost :

                                 Gold Drive, s.r.o.                   Tel : +420 222 230 381
                                 Prokopova 13                            Mob : +420 733 536 476
                                 Praha 3                                       Bezplatná infolinka : 800 507 507                                      
                                 130 00                                         E-mail : info@elektronickacigareta.cz

Na tento výrobek je poskytována záruka v délce trvání 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, což jsou atomizery, 
cartomizery, e-liquid, náplně. 
K prodloužení životnosti tohoto výrobku používejte pouze originální součásti, které naleznete v naší nabídce. Jedná se především o 
atomizery, cartomizery a e-liquid. 

Veškeré další informace, včetně názorných videí k použití naleznete na našich webech :
www.elektronickacigareta.cz
www.e-cig.cz
www.e-cigareta.cz

Přejeme Vám, aby elektronická cigareta splnila Vaše očekávání a přispěla tak ke zdravějšímu životnímu stylu Vás i Vašich blízkých.

Gold Drive, s.r.o.
Moderní je e-kouřit...Chytře !

http://www.e-cigareta.cz/
http://www.e-cig.cz/
http://www.elektronickacigareta.cz/
mailto:info@elektronickacigareta.cz

