
Gebruikershandleiding

ISMOD II Plus is een warmte-niet-verbrandingsapparaat dat wordt geleverd met 
een ingebouwde grote capaciteit lithiumbatterij, twee rookstaven en een groot 
oplaadstation dat maakt het draagbaar, handig en duurzaam.

Model
Benodigd vermogen

Oplaadtijd

Opladermethode
Werktemperatuur

Product grootte
productgewicht

ISMOD II Plus

Batterijcapaciteit (2600 mAh, 3,7 V)

Maximale ontladerstroom: 1,25 A.

Oplaadtijd powerbank: 3 uur

Oplaadtijd voor tabaksstaaf: 6 minuten

USB-laadpoort: Micro-USB-laderinstelling: 5V / 1,25A

5-40 ℃

101 mm * 55 mm * 21 mm

115 g

Beschermend
bovenklep

roken
hengel

Power Bank Gebruikershandleiding

Reinigingssticks

Schoonmaak
Tool

Opladen
Kabel

Sigaret
  Invoergat

Aanknop

Batterij indicator

Roken staaf
oplaadindicator

USB-opladerpoort

Roken staaf
  aanknop

en indicatorRoken staaf
Oplaadpoort

Stop met roken
staaf van powerbank

Zet de sigaret
in de rokende staaf

Druk op de knop en
1,5 seconde vasthouden,
rokende staaf begint
voorverwarmen.

Wacht 15 seconden tot
het apparaat trilt
geven de voorverwarming aan
proces is voltooid

                                                                Nadat het blauwe lampje continu 
                                                                            brandt u kunt beginnen met roken.                  

                                                   Wanneer het roken bereikt
                                                   12 trekjes, een snelle trilling is

                                                   gegenereerd en het blauwe licht
                                              knippert. Wanneer roken bereikt

                                       14 trekjes of wanneer de verwarming tijd
                                   is voltooid, stopt het apparaat met werken en

                                   er wordt een snelle trilling gegenereerd.

Het oplaadstation
kon niet inschakelen

De indicator knippert
abnormaal

Het oplaadstation kunnen 
niet worden opgeladen

De houder kan het niet
normaal worden opgeladen

Controleer of dit niet het 
geval is lange tijd gebruikt

Kijk of er iets is
er is iets mis
met de knop

Kijk of er iets is
er is iets mis

met de indicator

Kan niet opladen
het oplaadstation

Controleer of de houder
wordt opgeladen

Controleer of het opladen
poort is kapot

Controleer of het rode lampje
knippert als het knop wordt 
ingedrukt en ga uit wanneer 

ze worden losgelaten

Voorkom dat het apparaat uit
oververhit raken

Kijk of er iets is
er is iets mis mee

de verwarmingspin

De batterij is bijna leeg, laad op
het oplaadstation in één keer

Stuur het naar de lokale
Servicecentrum

Laad het oplaadstation nooit op
en de houder tegelijkertijd

De batterij is bijna leeg,
laad het apparaat onmiddellijk op

Wacht 3-5 minuten tot de
temperatuur van het apparaat is

normaal

Stuur het naar de lokale
Servicecentrum

Stuur het naar de lokale
Servicecentrum

Kijk of er iets is
genoeg kracht met
het oplaadstation

Laad het oplaadstation op
totdat er genoeg is

kracht erin

Trek aan het uiteinde van de 
kleur lus van de 
reinigingsstokken langs de �lm.

Nadat u de reinigingsstaa�es hebt 
uitgetrokken, gebruik het om de rookstaaf 
schoon te maken zoals afgebeeld eerder

2. Hoe reinigingssticks te gebruiken:

Waarschuwingen:
Als u klaar bent met roken, let dan op het waarschuwingsbord op de
interne isolatie van de tabaksstaaf tijdens het verwijderen van de sigaret. Wanneer
Als u de beschermkap opnieuw installeert, let dan op de installatie
positie om de beschermkap te voorkomen om de schade aan de staaf te voorkomen.

Verwijder de sigaret
samen met de
beschermende bovenklep
na afwerking

Verwijder de sigaret

Lees en begrijp deze handleiding
zorgvuldig voordat u dit product gebruikt.

1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWING & INSTRUCTIES 2. OVERZICHT

3. WAT ZIT ER IN DE DOOS?

4. SPECIFICATIES

5. OPERATIONELE INSTRUCTIES

1. BEREIDEN 2. PLAATS DE TABAKSTOK 3. SCHAKEL IN

4. WARMTE 5. ROOK EN GENIET

4. VERWIJDER DE TABAKSTOK

1. Als u tijdens het roken moet stoppen met roken, drukt u op en
    houd de bedieningsschakelaar 1,5 seconde ingedrukt, de tabakstaaf stopt met werken
    en ga naar de uitschakelstatus en het indicatielampje gaat uit en een
    trillingsprompt zal worden gegenereerd
2. Onder de normale werkomstandigheden van roken, nadat het roken is voltooid, 
     genereert de tabaksstaaf een trillingsprompt, en de indicatielampjes tabakstaaf 
     knipperen en gaan vervolgens in de uitschakelstatus.
3. Nadat het roken is voltooid, plaatst u de tabaksstaaf terug op de laadhost voor 
     laadwerkzaamheden, zodat deze de volgende keer weer kan worden gebruikt.

5. REINIGINGSINSTRUCTIES

1. Trek bij het schoonmaken van de tabakstaaf de beschermende bovenklep van de 
     tabaksstang uit, plaats het schoonmaakgereedschap volgens de volgende afbeelding, 
     draai het een paar keer en vervolgens verwijder het residu op het 
     schoonmaakgereedschap. Gebruik ook de bijgeleverde reinigingsstaa�es.

6. OPLAADINSTRUCTIES

Instructies voor het opladen van de bank
1. Het wordt aanbevolen om de laadbank op te laden voor
    de eerste keer om een normaal gebruik van het product te 
    garanderen.
2. Lijn uit wanneer u klaar bent om de hoofdeenheid op te laden
     de oplaadkabel met de USB-oplaadpoort en
     het andere uiteinde voor de stroomaansluiting. schade aan de staaf.
3. When charging, the charging indicator of the host will �ash in sequence 
   until the indicator is solid, indicating that charging is complete.

Tabakstaaf Oplaadinstructies

1. Voordat u zich voorbereidt om op te 
     laden, u moet ervoor zorgen dat de
     laadbank is ingeschakeld en
     dat er voldoende stroom is
     beschikbaar.
2. Nadat elke sigaret voorbij is, jij
     moet opladen om het opnieuw te gebruiken.
3. Tijdens het opladen moet u uitlijnen de oplaadinterface van de tabaksstaaf met de 
     powerbank. De magnetische functie van het product wordt automatisch 
     ingeschakeld en opgeladen.
4. De bijbehorende oplaadindicator voor sigaretten knippert tijdens het opladen,
     rode �its geeft aan dat het opladen bezig is, blauwe �its geeft aan
     het opladen is voltooid
5. Nadat de tabaksstaaf volledig is opgeladen, gaat de indicator automatisch uit.

6. PROBLEEMOPLOSSEN

7. ALGEMENE INFORMATIE

Fabrikant:          Dongguan Mysmok Electronic Technology Co.,Ltd
Distributeur:     ISMOD UK LTD

Ga naar voor alle garantie-informatie of om uw apparaat te registrere
https://www.ismodeurope.com - https://www.ismod.co.uk

8. AFWIJZINGEN

Nederlands

Nederlands Nederlands Nederlands

NederlandsNederlandsNederlandsNederlands

1. Zorg er bij het verzenden van dit apparaat voor dat het altijd is 
    uitgeschakeld

2. Dit apparaat is niet geschikt voor: personen onder de 18 jaar;
    Dit tabaksproduct is schadelijk voor de gezondheid en is verslavend.

3. Houd dit apparaat en zijn componenten buiten bereik van kinderen en 
    huisdieren.

4. Bewaar dit apparaat op kamertemperatuur. Stel de apparaat aan 
    overmatige hitte of vochtigheid.

5. Dompel geen enkel onderdeel of onderdeel van het apparaat onder in 
    water.

6. Gebruik dit apparaat niet waar ontvlambare sto�en, vloeisto�en,
    gassen of zuurstof zijn aanwezig.

7. Gebruik dit apparaat niet tijdens het opladen.

8. Gebruik geen oplader die niet voldoet aan de vereisten voor opladen.

9. Voordat u de interne verwarmingscomponenten, moet u ervoor zorgen 
    dat de Het hoofdgedeelte van het apparaat is afgekoeld.

10. Gebruik en bewaar het apparaat bij omgevingstemperatuur
     van 5 ~ 40 ℃. Een omgeving met een lagere of hogere temperatuur kan
     de levensduur van de batterij tijdelijk verkorten of schade aan het 
     apparaat veroorzaken.

11. Als u een abnormale situatie opmerkt, zoals geur of rook, stop het 
     opladen en het gebruik onmiddellijk en neem contact op uw 
     serviceprovider.

12. Vermijd contact als de batterij uit het product lekt met de huid en ogen. 
     Als u het per ongeluk aanraakt, was dan de getro�en gebieden 
     onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts direct.

13. De voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding kunnen niet 
     alle omvatten mogelijke situaties.

1. De ISMOD II Plus werkt op batterijen. Het moet worden
    opgeladen als de batterij bijna leeg is. Plaats niet de
    ISMOD II Plus in de buurt van een omgeving met hoge temperaturen of
    verwarming om schade aan de batterij te voorkomen.

2. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de
     ISMOD II Plus. Bewaar de gebruikershandleiding voor toekomstig 
     gebruik. Volg bij het gebruik van de ISMOD II Plus de richtlijnen van de 
     fabrikant instructies om de kans op verwondingen te voorkomen.
     De waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze 
     gebruikershandleiding kunnen dat niet omvatten alle mogelijkheden en 
     situaties die kunnen voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u 
     persoonlijke elektronische apparaten gebruikt of onderhoudt Product.

3. Gebruik alleen compatibele warmtesticks voor tabak.

4. ISMOD II Plus bevat lithiumbatterijen die ze kunnen weggooien,
     Volg de vereisten van uw lokale overheid.

☆ LITHIUM BATTERIJ
1. Als het product lange tijd op hoge temperatuur wordt bewaard,
    de degradatie van de lithiumbatterij zal optreden.

2. De batterij raakt ontladen als deze voor een lange tijd wordt opgeborgen
     zonder bediening. Laad het apparaat op voordat u het gebruikt.

3. Bewaar het niet als u het apparaat langere tijd niet gebruikt
     het apparaat in volledig opgeladen toestand of onder hoge temperatuur /
     vochtigheidsgraad om versnelde achteruitgang te voorkomen
     van de batterij.

4. Gooi de batterij niet in vuur om te voorkomen dat de batterij beschadigd 
    raakt explosiegevaar.
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