
 

 

 

 

 

 

 

USER MANUAL

1. 2.

3. 4.

Have More, Do more, Be more, filosofia ce a inspirat 
NOBACCO sa creeze noul pas in vapat. Cercetat si dezvoltat 
de CENTRU DE DESIGN NOBACCO , =ISSON marcheaza evo-
lutia tigarilor electronice automate. Construit din aluminiu 
cu finisaje imaculate, dispunand de o baterie de 350mAH, o 
carcasa de incarcare portabila de 2000mAh si de sistemul 
incarca si vapeaza ce creste autonomia , in timp ce sistem 
incorporat de diagnostic controleaza ca bateria si PCB-ul sa 
performeze fara greseala.

Conținutul pachetului*
1 x baterie NOBACCO =ISSON
2 x atomizor NOBACCO =ISSON
1 x cablu micro USB
1 x manual de utilizare

*Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul și 
caracteristicile pachetului și/sau ale produsului fără notifi-
care prealabilă.

Vă mulţumim că aţi ales NOBACCO =ISSON.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul furnizat și să vă asigu-
raţi că l-aţi înţeles pe de deplin înainte de a utiliza produsul. 
Pentru mai multe informaţii despre produs sau despre utili-
zarea sa, vă rugăm să consultaţi distribuitorul local sau să 
vizitaţi pagina oficială a produsului la www.nobacco.world.

Caracteristici
Dimensiuni  : 118 x 17.8 x 10.6 mm (incluzand atomizorul)
Capacitatea Bateriei : 350MAh
Capacitatea E-liqidului : 1.6ml
Material Absorbant : Bumbac Organic
Automatic
Incarca si Vapeaza
LED indicator

Pregătire, deschidere și umplere
1.Detașaţi atomizorul de pe dispozitiv.
2. Detașaţi muștiucul atomizorului.
3. Deschideţi garnitura de siguranţă din cauciuc a atomizo-

rului.
4. Plasaţi pipeta recipientului cu lichid pe orificiul de alimen-

tare și picuraţi ușor lichid până la umplerea atomizorului.
Reatașaţi garnitura de cauciuc, muștiucul și apoi atomizo-
rul complet pe baterie.

5.

=ISSON - 350mAh
Baterie 

Atomizor =ISSON

=ISSON vine partial incarcat.
Va sfatuim sa il incarcati complet , inainte de prima sa 
utilizare, pentru a prelungi durata de viata a bateriei.

• Atomizorul nu trebuie utilizat fără e-lichid.
• Se recomandă reumplerea atomizorului atunci când ni-
   velul e-lichidului scade sub 10%. 

ATENȚIE: 
•  Nu folosiţi presiune excesivă la reumplere. Posibilitate de 
    revărsare.
• Evitaţi umplerea peste maxim, atomizorul se poate defec-
    ta.

Prima utilizare a unui atomizor nou: Umpleţi cu e-lichid și 
așteptaţi 5 minute înainte de folosire pentru alimentarea 
optimă a rezistenţei.

Utilizarea dispozitivului
Atașaţi un atomizor pregătit pe o baterie încărcată și inha-
laţi ușor și prelung prin muștiuc. Inhalările scurte și cu forţă 
pot provoca inundarea rezistenţei.
În timpul inhalării, se va aprinde indicatorul luminos de cu-
loare verde. Atunci când indicatorul se aprinde intermitent, 
=ISSON trebuie reîncărcat.

ATENȚIE:

PENTRU A MENȚINE PERFORMANȚE OPTIME, ATOMIZORUL 
TREBUIE ÎNLOCUIT PERIODIC.

Durata sa de viaţă depinde de modul de utilizare și de com-
poziţia e-lichidului. Când se observă o scădere a cantităţii de 
vapori și/sau un gust alterat la folosirea unei baterii încărca-
te recent, poate fi timpul pentru schimbarea atomizorului. 
Din motive de igienă, spălaţi frecvent muștiucul detașabil cu 
apă caldă.

Incarcarea =ISSON
=ISSON se incarca printr-un port micro USB aflat in partea de 
jos a dispozitivului. Cand incarcarea este completa, LED-ul 
albastru lumineaza de 20 de ori.
Lumina albastra va lumina de 10 ori si =ISSON nu va functio-
na: Dispozitivul trebuie lasat la incarcat.

Alternativ, puteti lua =ISSON PCC, un incarcator portabil ce 
are si rol de carcasa. PCC-ul =ISSON este echipat cu o baterie 
de 2000mAh ce permite o incarcare completa a =ISSON-ului 
de 6 ori.

ATENȚIE:
Sursa de electricitate nu trebuie să depășească  1.2A la 5V, 
altfel poate deteriora bateria sau alte componente ale dis-
pozitivului. În acest caz, garanţia devine nulă.

NU LĂSAȚI DISPOZITIVUL NESUPRAVEGHEAT PE DURATA 
ÎNCĂRCĂRII.

Sistemul de inarcare Pass through
=ISSON ofera optiunea de incarcare pass through (incarca si 
vapeaza). Folosind aceasta optiune puteti afecta durata de 
viata a bateriei.

Precauții
• În cazul căderii, lovirii sau zdrobirii, verificaţi ca produsul 
să nu prezinte daune vizibile înainte de utilizare. Toate com-
ponentele dispozitivului trebuie să fie ferm atașate unele de 
celelalte. Nu trebuie folosit dacă are componente crăpate 



   sau deformate. Componentele defecte trebuie înlocuite 
   înainte de utilizare. Dacă nu observaţi urme de defecţiuni, 
   puteţi utiliza produsul după curăţarea acestuia și, în mod 
   special, după curăţarea muștiucului, folosind un șerveţel 
   sau o cârpă uscată.
• Nu perforaţi sau deterioraţi în nici un fel carcasa dispoziti-
   vului. În cazul în care carcasa dispozitivului este deteriora-
   tă în orice fel, contactaţi direct compania  NOBACCO.
• Acest dispozitiv poate include componente de mici dimen-
   siuni, deci vă rugăm să nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor și/
   sau a animalelor de companie.
• Nu scufundaţi dispozitivul în nici un lichid și nici nu permi-
   teţi ca acesta să se ude.
• Nu transportaţi și nu depozitaţi dispozitivul împreună cu 
   obiecte metalice acuţite.
• Evitaţi să turnaţi e-lichid în tubul central al atomizorului.
• Nu scurtcircuitaţi borna negativă (-) și pozitivă (+) a dispo-
   zivului.
• Nu folosiţi forţă excesivă la atașarea atomizorului pe dis-
   pozitiv, acest lucru putând deteriora atât filetul atomizo-
   rului, cât și al dispozitivului.
• Folosiţi doar componentele și accesoriile dedicate pentru 
   dispozitiv pentru a evita defecţiunile.
• Acest produs nu se vinde și nu se promovează ca și un dis-
   pozitiv pentru renunţarea la fumat.
• Vă rugăm să respectaţi legile și/sau regulamentele locale 
   referitoare la dispozitivele pentru vapat.

Depozitare
• Nu lăsaţi dispozitivul la îndemâna copiilor și a minorilor.
• Nu depozitaţi dispozitivul în medii cu temperaturi foarte 
   înalte sau foarte joase și/sau umede.
• Dacă planuiţi să nu utilizaţi dispozitivul pentru o perioadă 
   îndelungată, deconectaţi atomizorul, goliţi-l de e-lichid, 
   demontaţi rezistenţa și încărcaţi complet bateria. Repetaţi 
   încărcarea o dată pe lună.

 

 

Instrucțiuni de siguranță
Dacă produsul este folosit împreună cu e-lichide ce conțin 
nicotină.
E-lichidul nu este destinat ingerării. Nu permiteţi contactul 
e-lichidului cu pielea. Păstraţi dispozitivul în conformitate cu 
normele uzuale de igienă. Dacă aveţi stări de greaţă sau de 
vomă în timpul folosirii dispozitivului, adresaţi-vă medicului. 
E-lichidele destinate ţigărilor electronice nu trebuie combi-
nate cu alte lichide sau substanţe. Nu folosiţi produsul în 
timp ce conduceţi. Pentru a evita supradoza de nicotină, ţi-
gările electronice nu trebuie folosite în paralel cu alte pro-
duse ce conţin nicotină (ţigări, trabucuri, gume, plasturi, 
spray nazal etc.). Nu aruncaţi e-lichid în mediul înonjurător 
sau în sisteme de canalizare.

Avertismente pentru grupuri de risc
Dacă produsul este folosit împreună cu e-lichide ce conțin 
nicotină.
Nu inhalaţi vaporii dacă sunteţi alergic la nicotină sau la ori-
care dintre substanţele din componenţa vaporilor. Dacă re-
simţiţi orice problemă de sănătate sau simţiţi disconfort în 
timpul folosirii ţigării electronice, adresaţi-vă medicului. Fo-
losirea ţigării electronice de la o vârstă timpurie poate pro-
voca probleme serioase de sănătate. Nicotina poate fi foar-
te periculoasă sau chiar letală dacă este folosită sau ingera-
tă de către copii. Consultaţi un medic înainte de folosirea în 
timpul sarcinii.

Contraindicații
Dacă produsul este folosit împreună cu e-lichide ce conțin 
nicotină.
Nu se recomandă folosirea de către persoane hipersensibile 
la nicotină sau la alte componente,  persoane cu insuficienţă 

 

cardiopulmonară, în timpul sarcinii sau alăptării.
Nicotina trebuie folosită cu precauţie de către persoanele 
diagnosticate cu: afecţiuni ușoare până la grave ale ficatului, 
afecţiuni grave ale rinichilor,  afecţiuni cardiace, inclusiv an-
gina pectorală, insuficienţă  cardiacă, hipertensiune, aritmii, 
pacienţi care au suferit recent atac de cord sau atac vascular 
cerebral, hipertiroidism, diabet, inflamaţii ale esofagului, in-
flamaţii ale mucoasei stomacale (gastrită), ulcer stomacal, 
ulcer duodenal, probleme ale pielii, probleme de lungă du-
rată sau cronice ale gâtului, dificultăţi la inhalare cauzate de 
bronșită, emfizem sau astm, în timpul sarcinii sau alăptării.

Efecte adverse
Dacă produsul este folosit împreună cu e-lichide ce conțin 
nicotină.
Posibile efecte adverse ce pot apărea la unii dintre consu-
matori, din cauza inoxicaţiei cu nicotină, includ, sigular sau în 
combinaţie: stare de greaţă sau vomă, tulburări ale somnu-
lui, dureri de cap, dureri în piept, tulburări gastrointestinale, 
ameţeală, stare de panică, transpiraţie, aritmie cardiacă sau 
tahicardie, paloare și hipertensiune, spasme, oboseală, bra-
disfigmie, hipotensiune, paralizie resipratorie sau a mușchi-
lor. Efectele adverse pot apărea, în mod tipic, la 30 de minu-
te până la 2 ore de la expunerea orală sau pot apărea imedi-
at după inhalarea nicotinei. 
Nicotina este o substanță ce crează dependență.

Dacă experimentați vreun posibil efect secundar sau dacă 
un copil cu vârsta sub 12 ani ingerează accidental un pro-
dus ce conține nicotină,  adresați-vă IMEDIAT unui medic 
sau apelați numărul de urgență 112.

Producător:
NOBACCO DESIGN CENTER
 Adresa: 23 Tzavela St, Halandri, Greece, ZIP CODE 15231
Telefon: (+30) 210 762 2020 
E-mail: sales@nobacco.gr

Contact importator și distribuitor în cadrul Uniunii Europene:
NOBACCO S.A.
Adresa: 23 Tzavela St, Halandri, Greece, ZIP CODE 15231
Telefon: (+30) 210 762 2020 
E-mail: sales@nobacco.gr 

GARANȚIE
Acest echipament a fost testat și nu s-au constatat defecte 
ale materialelor sau de fabricaţie care ar putea provoca de-
fecţiuni în timpul utilizării normale. Această garanţie este a-
cordată cumpărătorului original, începând cu data achiziţiei. 
În cadrul acestei garanţii, vom repara sau, dacă acest lucru 
nu este posibil, vom înlocui orice materiale defecte. Această 
garanţie nu acoperă defectele rezultate din utilizarea neco-
respunzătoare, modificări neautorizate sau cauze externe, 
cum ar fi factorii naturali. Această garanţie nu acoperă uzura 
normală a produsului. În acest caz, departamentul de service 
vă va informa asupra costului exact al reparaţiei dispozitivu-
lui dumneavoastră și vă va cere acordul înainte de a lua orice 
altă măsură. Pentru mai multe informaţii referitoare la peri-
oada de garanţie, vă rugăm să vizitaţi pagina oficială a pro-
dusului la www.nobacco.ro sau să întrebaţi reprezentantul 
local.

COMPANIA NOBACCO NU POATE FI FACUTĂ RĂSPUNZĂ-
TOARE PENTRU DAUNE CE POT APĂREA DIN CAUZA UTILI-
ZĂRII NECORESPUNZĂTOARE A DISPOZITIVULUI SAU DIN 
CAUZA URMĂRII INCORECTE A PROCEDURILOR DESCRISE 
ÎN MANUALUL DE UTILIZARE.

Nu este permisă reproducerea, traducerea sau transmiterea 
în nici o formă și prin nici un mijloc a nici unei părți a acestui 
ghid fără permisiunea scrisă prealabilă a companiei NOBACCO.

ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA CĂTRE MINORI

Acest dispozitiv nu este destinat nefumătorilor și copiilor


