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

Gebruikershandleiding

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. VEILIGHEIDSWAARSCHUWING & INSTRUCTIES 2. OVERZICHT

ISMOD NANO Tabakverwarmingsapparaat met grote capaciteit
Lithiumbatterij, slim en modulair ontwerp, gemakkelijk mee te nemen en 
te gebruiken.

3. STRUCTUUR

LED
Indicatielampje

Aanknop

Stick houder

Keramiek
Verwarming Pin

Stofdichte hoes
Oplaad poort

Reset gat

Heat stick gat

Uitwerpen
  knop

Reinigingsstick

USB-kabel

4. SPECIFICATIES

Model
Batterij capaciteit

Oplaadtijd
Opladermethode

Voorverwarmen Duur
Werkduur

Werken
Milieu

Temperatuur
Product grootte
productgewicht

Capaciteit volledig opgeladen

ISMOD NANO

1500 mAh, 3,7 V.

Ca. 1,5 uur

USB-laadpoort: Type C;

  Laderinstelling: 5V / 1A

15 seconden

15 bladerdeeg of 300 seconden

5 ~ 40℃

27 mm (l) x 17 mm (b) x 90 mm (h)

51 gram

≥ 20 hittesticks

5. OPERATIONELE INSTRUCTIES

Draai de stofdichte kap

1. BEREIDEN

Steek de tabakstok erin
de kamer rechtop, weggaand
het �lter eruit.

2. TABAKSTOK INVOEGEN

Houd de knop 1,5 seconde ingedrukt totdat het LED-lampje gaat branden
knippert blauw en het apparaat trilt.

3. WARMTE

Het led-lampje zal aangeven
de verwarmingsmodus zoals 

hieronder weergegeven

Het apparaat begint gedurende 15 seconden voor te verwarmen totdat het 
LED-lampje continu brandt blauwe kleur en 2e trilling gebeurt, je kunt nu 
gaan genieten van roken gedurende 4 minuten 45 seconden. Wanneer de 
rooktijd de laatste 30 seconden bereikt of de 13e trek bereikt, het apparaat 
zal trillen om u te waarschuwen voor de remianing-tijd of trekjes, terwijl
LED-lampje begint te knipperen, wat aangeeft dat het apparaat wordt 
uitgeschakeld.Als de hele rooktijd voorbij is of na de 15e trek, dan het 
apparaat gaat trillen en het apparaat wordt uitgeschakeld.

Houd de aan / uit-knop ingedrukt
knop 1,5 seconden ingedrukt
na trilling.

2. SNEL AFSLUITEN

3. RESET

9. AFWIJZINGEN

1. De ISMOD NANO werkt op batterijen. Het moet worden
    opgeladen als de batterij bijna leeg is. Plaats niet de
    ISMOD NANO 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 NANO. Bewaar de gebruikershandleiding voor toekomstig 
     gebruik. Volg bij het gebruik van de ISMOD NANO 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 NANO 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.

4. DE TABAKSTOK VERWIJDEREN

1. Scheid de bovenklep
    van het hoofdgedeelte.

5. REINIGING VAN DE VERWARMINGSKAMER

2. Trek de verwarmingspin eruit
     van het hoofdgedeelte.

3. Werp de stokhouder erdoorheen
    de schuifknop en trek deze eruit.

4. Haal de onderdelen eruit
(stokhouder en verwarmingspin),
gebruik dan een 
schoonmaakstokje maak alle 
onderdelen zorgvuldig schoon.

Verbind de USB-kabel met de adapter voor
                opladen.
                Het LED-lampje knippert anders
                kleuren om het batterijvermogen aan te geven.
                LED-lampje zal een continu blauw licht laten zien
                wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

6. UW APPARAAT OPLADEN

Blauw  : 100% -60%
Geel     : 60% -10%
Rood    : 10% -0%

6. OPERATIONELE INSTRUCTIES

Hoe controleer ik de resterende batterijcapaciteit?
Klik op de verwarmingsknop om het LED-licht eenmaal te activeren wanneer 
het apparaat is uitgeschakeld. Het LED-lampje geeft de resterende 
batterijcapaciteit aan.

1. INDICATIE RESTEREND STROOM

 LED-lichtkleur Indicatie zoals volgend:
            Blauw     : 100%-60%
            Geel        : 60%-10%
            Rood      : 10%-0%

7. PROBLEEMOPLOSSEN

In geval van abnormaal indicatielampje 
of gebruik een speld voor een ander 
defect om het bovenste reset-gaatje van 
het apparaat te plaatsen voor reset.

Zorg ervoor dat het apparaat eerder is uitgeschakeld en afgekoeld
proberen om het schoon te maken.

Probleem
Kan het

tabak stok
in de

verwarmingskamer.
Kan het

tabak stok
in de

verwarmingskamer.

De dop kan het niet
sluit en clip

naar behoren

Kan het
apparaat

Knipperend rood licht
gedurende 5 seconden
Continu rood licht en

gap-vibratie voor
3 seconden

Los problemen op
Controleer of er tabaksresten zijn

van vorige tabak
stick zit vast in de

verwarmingskamer.
Controleer of de sleuf tussen

de tabakstokhouder
en de verwarmingskamer

is uitgelijnd en vastgemaakt
naar behoren.

Controleer de uitlijning tussen
de dop en het apparaat, maak

het gat van de tabakstok zit erin
dezelfde positie.

Controleer het overgebleven 
vermogen

Lange tijd niet gebruikt?

Knop beschadigd?

Indicatorlampje beschadigd?

De overgebleven batterij
capaciteit is laag

Controleer de verwarmingspin

Mogelijke oplossing

Maak de verwarming 
schoonkamer.

Maak de verwarming 
schoon kamer.

Pas de richting aan
van knikken

Laad het apparaat op
totdat de lading is

compleet
put de kracht dan volledig 

uit volledig opladen

Stuur het naar de lokale
Servicecentrum.

Stuur het naar de lokale
Servicecentrum.

Laad het apparaat op
onmiddelijk.
Vervang de 

verwarmingspin.

1. Schuif de uitwerpknop omhoog om 
deze naar buiten te duwen de stok

2. Verwijder de tabaksstok
     en draai het stofdicht
     Hoes.

Modus temperatuuraanpassing (TA):
LED-lichtkleur Indicatie zoals volgend:
        Groen  : lage temperatuur    
        Wit        : gemiddelde temperatuur
        Paars    : hoge temperatuur

8. ALGEMENE INFORMATIE

Om de TA-modus te starten, klikt u één keer op de knop en vervolgens 
vijf keer snel. Het LED-lampje knippert afwisselend groen, wit en 
paars. Wanneer het LED-lampje stopt met knipperen, klikt u op de 
knop om de temperatuur verwarmingsmodus. Houd de aan / uit-knop 
ingedrukt om de verwarmingsmodus te bevestigen of wacht10 
seconden ingedrukt om de TA-modus te verlaten.

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

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