
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strana 1 (celkem 11) 
 

 
Snímek 1/19 

 
Název snímku: eVic 

 
Zařízení eVic je vybaveno revolučním vizuálním operačním systémem, který je schopen zaznamenat 
a spravovat historii/průběh vývinu páry (dále ve smyslu „kouření“). Mezitím může být zajištěna 
interakce tohoto zařízení s člověkem prostřednictvím spojení s počítačem, díky čemuž je vám jasně 
ukázána informace o kouření. Navíc extra velká kapacita vám během celého dne zajistí perfektní 
vývin páry.  
 
Zařízení eVic je všestrannou inteligentní baterií pro elektronickou cigaretu. Může být sestavena přímo 
s rozprašovacími zařízeními (dále jen „atomizéry“) ze sérií Joyetech 510 a eGo a rovněž její spojení 
s dalšími atomizéry je možné prostřednictvím adaptéru. Zařízení eVic je významným milníkem, 
bodem obratu a novým směrem vývoje baterie parní inteligentní elektronické cigarety. 
 
Standardní konfigurace: 
* 1 x eVic kontrolní jednotka 
* 1 x eVic tělo baterie 
* 1 x nabíjecí baterie 2600 mAh 
* 1 x eVic USB kabel 
* 1 x eVic adaptér do sítě 
* 1 x eVic uživatelský manuál 
* 1 x MVR – uživatelský manuál pro software na PC v češtině 
 

Snímek 2/19 

 
Název snímku: Z čeho se eVic skládá 

 

  

Tělo baterie 

Vstupní/hlavní 
tlačítko 

Koncový kryt 
baterie 

Displej 

Připojení rozprašovače 

Přední kryt baterie 

USB port 

Směrové tlačítko 
(přepínač) 
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Snímek 3/19 

 
Název snímku: Hlavní menu 

 
Obsluha: během 1,5 sekundy stiskněte 5x vstupní (= hlavní) tlačítko, abyste se dostali do hlavní 
nabídky, pro volbu v menu použijte směrové tlačítko a stiskněte hlavní tlačítko, abyste se dostali do 
podnabídky.  
 
Power on = Zapnutí zařízení 
Sleep = Uzamčení systému 
Power set = Nastavení napájení 
Standby = Pohotovostní režim 

Sleep = Uzamčení systému 
Power off = Vypnutí zařízení 
Power set = Nastavení napájení 
Standby = Pohotovostní režim 
 

Calendar = Kalendář 
Puff info = Informace o potažení 
Device = Zařízení 
Exit = Opuštění podnabídky 

Calendar = Kalendář 
Puff info = Informace o potažení 
Device = Zařízení 
Exit = Opuštění podnabídky 
 

 

Snímek 4/19 

Název snímku: Podnabídka eVic 
 

Nastavení 
napájení 

Vyberte kapacitu baterie 

Zvolte výstupní výkon 

Pohotov. 
režim 

Kalendář 

Vyberte ukazatel času na displeji 

Zvolte pohotovostní režim systému 

Ukažte aktuál. čas 

Nastavte čas 

Nastavte datum 

Opusťte 
podnabídku 
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Snímek 5/19 

Název snímku: Podnabídka eVic 
Snímek 6/19 

 
Název snímku: Nastavení provozu a funkcí zařízení eVic (1 z 9) 

 
Zapnutí: Pokud je zařízení vypnuté, proveďte výběr „Zapnutí“ v hlavní nabídce a stiskněte hlavní 
tlačítko, poté se na displeji zobrazí animace při zapnutí. Dále mohou nastat tyto situace: 
 
Joyetech → Čas (např. 10:30) / Den (např. Neděle) / Datum (např. 6. 5. 2012) → HORNÍ větev, 
STŘEDNÍ větev, SPODNÍ větev, kde 
 
HORNÍ větev: Detekce rozprašovače (2,2 Ω), pokud je zařízení eVic připojeno k rozprašovači 2,2 Ω → 
Doporučený výkon (5,2 W) → Aktuální výstupní napětí 3,4 V (počet potažení 001, zbývající počet 
potažení 0000, ukazatel zbývajícího stupně nabití baterie 100). 
 
STŘEDNÍ větev: Rozprašovač (atomizér) nebyl detekován (zobrazí se, pokud k zařízení není připojen 
žádný rozprašovač). 
 
SPODNÍ větev: pokud na výstupním portu zařízení eVic nebo atomizéru nastane zkrat při připojení 
k rozprašovači, zobrazí se ukazatel „Atomizer Short“ (= Zkrat rozprašovače). 
 
 

Informace o 
potažení Nastavte aktuální max. potažení 

Znovu nastavte aktuální potažení 
Ukazatel celk. počtu potažení 
Opusťte podnabídku 

Aktuální odpor [Ω] rozprašovače 
Aktuální teplota zařízení 
Informace o stávajícím uživateli 
Sériové číslo tohoto zařízení 

Zařízení 

Softwarová verze tohoto zařízení 
Opusťte podnabídku 

Výběr menu – dolů/nahoru 
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Snímek 7/19 

 
Název snímku: Nastavení provozu a funkcí zařízení eVic (2 z 9) 

 
Vypnutí (Power off): Pokud je zařízení zapnuto (Power on), zvolte v hlavní nabídce „Power off“ a 
stiskněte hlavní tlačítko, poté se na displeji zobrazí animace při vypnutí. 
 
Uzamčení systému (Sleep): V hlavní nabídce zvolte „Sleep“ a stiskněte hlavní tlačítko pro uzamčení 
systému. Abyste systém opět „probudili“, stiskněte hlavní tlačítko 5x během 1,5 sekundy. 
 
Nastavení napájení (Power set): V hlavní nabídce zvolte „Power set“ a stiskněte hlavní tlačítko pro 
vstup do podnabídky (submenu): 
 
Baterie 
Zvolte „Battery“ a stiskněte hlavní tlačítko pro vstup do třetího menu: Rotujte směrovým tlačítkem, 
abyste nastavili kurzor/ukazatel, a vyberte kapacitu baterie podle typu Li (lithiové) baterie. Po ukončení 
nastavení stiskněte hlavní tlačítko pro návrat do podnabídky. 
 

Snímek 8/19 

 
Název snímku: Nastavení provozu a funkcí zařízení eVic (3 z 9) 

 
Výstup 
Zvolte „Output“ a stiskněte hlavní tlačítko pro vstup do třetí nabídky: 
Rotujte vpravo směrovým tlačítkem, abyste nastavili kurzor a poté zvolte číslici na místě desítek, 
jednotek a desetin; proveďte rotaci směrovým tlačítkem vlevo, abyste nastavili výstupní výkon. 
Výchozí (přednastavená) hodnota výkonu je 5,2 W, rozsah výstupního výkonu se pohybuje v intervalu 
2 W až 15 W. Po ukončení nastavení stiskněte hlavní tlačítko pro návrat do podnabídky. V tomto 
okamžiku bude výstupní napětí přizpůsobeno automaticky podle vašeho nastavení. Samozřejmě 
můžete stále provádět výběr oblíbeného napětí v podmínkách pracovního menu.  
 
Exit 
Zvolte „Exit“ a stiskněte hlavní tlačítko pro návrat do hlavního menu.  
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Snímek 9/19 

 
Název snímku: Nastavení provozu a funkcí zařízení eVic (4 z 9) 

 
Pohotovostní režim: V hlavní nabídce zvolte „Standby“, stiskem hlavního tlačítka vstoupíte do 
podnabídky: 
 
Obrazovka 
Zvolte „Screen“ a stiskněte hlavní tlačítko pro vstup do třetí nabídky: rotujte směrovým tlačítkem 
vpravo nebo vlevo, abyste přizpůsobili/nastavili kurzor a poté zvolte dobu prodlevy obrazovky, kterou 
chcete nastavit. Po dokončení nastavení stiskněte hlavní tlačítko pro návrat do podnabídky. 
 
Systém 
Proveďte volbu „System“ a stiskněte hlavní tlačítko pro vstup do třetí nabídky: rotací směrového 
tlačítka vpravo nebo vlevo nastavte kurzor a zvolte dobu prodlevy systému, kterou požadujete. Po 
dokončení nastavení stiskněte hlavní tlačítko, čímž se vrátíte do podnabídky. 
 
Ukončení/Exit 
Zvolte funkci „Exit“ a stiskněte hlavní tlačítko pro návrat do hlavní nabídky. 
 
Snímek 10/19 

 
Název snímku: Nastavení provozu a funkcí zařízení eVic (5 z 9) 

 
Kalendář: V hlavní nabídce zvolte „Calendar“ a stiskněte hlavní tlačítko pro vstup do podnabídky: 
 
Zobrazení času (Show Time) 
Zvolte „Show time“ a stiskněte hlavní tlačítko, abyste zobrazili aktuální čas, poté stiskněte hlavní 
tlačítko a vrátíte se do podnabídky. 
 
Nastavení času (Set Time) 
Volbou „Set time“ a stisknutím hlavního tlačítka se dostanete do třetí nabídky: rotujte vpravo 
směrovým tlačítkem pro nastavení kurzoru a zvolte hodinu nebo minuty; rotujte vlevo pro nastavení 
hodin nebo minut. Rotujte jednou vlevo pro zvýšení hodnoty o jednotku, rotujte vlevo s přidržením pro 
kontinuální zvyšování/přidávání hodnoty času. Po dokončení nastavení stiskněte hlavní tlačítko pro 
návrat do podnabídky. 
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Snímek 11/19 

 
Název snímku: Nastavení provozu a funkcí zařízení eVic (6 z 9) 
 
Nastavení datumu (Set Date) 
 
Zvolte „Set Date“ a stiskněte hlavní tlačítko pro vstup do třetí nabídky: pro nastavení kurzoru rotujte 
vpravo směrovým tlačítkem a zvolte měsíc nebo datum; rotujte vlevo směrovým tlačítkem pro 
úpravu/přizpůsobení měsíce nebo datumu. Rotujte jednou vlevo pro zvýšení hodnoty o jednotku, 
rotujte vlevo s přidržením pro kontinuální přidávání hodnoty. Po skončení nastavení stiskněte hlavní 
tlačítko pro návrat do podnabídky. 
 
Nastavení roku (Set Year) 
 
Proveďte volbu „Set Year“ a stiskněte hlavní tlačítko, abyste se dostali do třetí nabídky: rotujte vpravo 
směrovým tlačítkem pro snížení o jednotku, rotujte vlevo směrovým tlačítkem pro zvýšení hodnoty o 
jednotku. Po skončení nastavení roku stiskněte hlavní tlačítko, čímž dojde k návratu do podnabídky. 
 
Exit/výstup 
 
Volbou „Exit“ a stisknutím hlavního tlačítka dojde k návratu do hlavní nabídky. 
 
Snímek 12/19 

 
Název snímku: Nastavení provozu a funkcí zařízení eVic (7 z 9) 

 
Informace o (počtu) potažení/vdechnutí/bafnutí (Puff Info): Zvolte „Puff Info“ v hlavní nabídce a 
stiskněte hlavní tlačítko pro vstup do podnabídky: 
 
Nastavení potažení/vdechnutí (Set Puff) 
Zvolte „Set Puff“ a stiskněte hlavní tlačítko pro vstup do třetí nabídky: rotujte vpravo směrovým 
tlačítkem pro nastavení kurzoru a zvolte pozici číslice na místě tisíců, stovek, desítek a jednotek; 
rotujte vlevo směrovým tlačítkem pro nastavení. Rotujte vlevo jednou pro zvýšení o jednotku. Rotujte 
vlevo s přidržením pro kontinuální navyšování hodnoty. Můžete nastavit číslice pro omezení počtu 
vašich potažení/bafnutí. Nastavení „0000“ znamená, že počet potažení není limitován. Po dokončení 
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nastavení (počtu potažení) stiskněte hlavní tlačítko pro návrat do podnabídky. 
 
Obnova původního stavu (Reset Puff) 
Zvolte „Reset Puff“ a stiskněte hlavní tlačítko pro vstup do třetí nabídky: aktuálně je na displeji 
hodnota „000“. Stiskněte hlavní tlačítko pro resetování potažení a vraťte se do podnabídky. 
 
Celkový počet potažení (Total Puff) 
Zvolte „Total Puff“ a stiskněte hlavní tlačítko pro zobrazení celkového počtu potažení, poté stiskněte 
hlavní tlačítko pro návrat do podnabídky. 
 
Snímek 13/19 

 
Název snímku: Nastavení provozu a funkcí zařízení eVic (8 z 9) 

 
Zařízení: Zvolte „Device“ v hlavní nabídce a stiskněte hlavní tlačítko pro vstup do podnabídky. 
 
Rozprašovač Ω 
Zvolte „Atomizer Ω“ a stiskněte hlavní tlačítko pro zobrazení aktuálních podmínek (provozu) 
rozprašovače, poté stiskněte hlavní tlačítko a vraťte se z podnabídky. 
 
Při nastavení „Atomizer Detecting 2.2 Ω“ je výkon rozprašovače 2,2 Ω. 
 
Při zobrazení hlášení „No Atomizer Find“ systém indikuje, že s rozprašovačem není navázáno 
spojení nebo má rozprašovač otevřený (napájecí) okruh. 
 
Hlášení „Atomizer Short“ nastává v případě, kdy je výstupní port zařízení eVic nebo aktuálního 
rozprašovače zkratován. 
 
Teplota °C (Temp °C) 
Zvolte „Temp °C“ a stiskněte hlavní tlačítko pro zobrazení aktuální teploty zařízení, poté stiskněte 
hlavní tlačítko pro návrat z podnabídky. 
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Snímek 14/19 

 
Název snímku: Nastavení provozu a funkcí zařízení eVic (9 z 9) 

 
Uživatelská informace (Informace o uživateli) 
Zvolte „User info“ a stiskněte hlavní tlačítko pro zobrazení informace o uživateli. Uživatelská 
informace je zapsána do baterie prostřednictvím aplikačního software přes PC port (podrobněji viz 
uživatelské instrukce k aplikačnímu software). Poté stiskněte hlavní tlačítko pro návrat z podnabídky. 
 
Sériové číslo 
Zvolte „Series No“ a stiskněte hlavní tlačítko pro zobrazení sériového čísla tohoto zařízení, poté 
stiskněte hlavní tlačítko pro návrat z podnabídky. 
 
Verze 
Zvolte „Version“ a stiskněte hlavní tlačítko pro zobrazení verze tohoto zařízení, následně stiskněte 
hlavní tlačítko pro návrat z podnabídky. 
 
Exit 
Volbou „Exit“ a stisknutím hlavního tlačítka dojde k návratu do hlavní nabídky. 
 
Snímek 15/19 

 
Název snímku: Funkce pracovního menu 

 
Zvolte „Power on“ (= „Zapnout“) a zařízení eVic bude uvedeno do činnosti. Po ukončení animace 
bude obrazovka prázdná, poté stiskněte hlavní tlačítko a na obrazovce se objeví následující rámeček: 
 
A – Aktuální stav počtu potažení 
B – Zbývající počet potažení při aktuálním výstupním napětí a při použití současného rozprašovače 
C – Momentální stav výstupního napětí baterie 
D – Pokles výstupního napětí baterie (postupný pokles o 0,1 V, minimální hodnota 3,0 V) 
E – Zvýšení výstupního napětí baterie (postupné zvýšení o 0,1 V, maximální hodnota 5,0 V) 
F – Procento zbývající energie lithiové (Li) baterie (postupný pokles o 1,0 %) 
G – Symbol stavu baterie 
H – Varovný symbol vysoké teploty (pokud teplota zařízení eVic dosáhne 35 °C, objeví se symbol 
teploměru a bude blikat na displeji, což znamená přehřátí zařízení) 
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Snímek 16/19 

 
Název snímku: Úvod k lithium-iontové (Li-ion) baterii – model: SAMSUNG 18650 

 
* Pokud dojde k tečení baterie a elektrolyt se vám dostane do očí, nesnažte se je mnout. Namísto 
toho je propláchněte čistou tekoucí vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Jestliže takový 
stav ponecháte bez ošetření, může dojít k poškození oka elektrolytem. 
* Nepoužívejte nebo neskladujte baterii při extrémní teplotě, např. za oknem automobilu na přímém 
slunečním světle. Jinak může dojít k přehřátí baterie. Vysokoteplotní expozice baterie může rovněž 
vést ke snížení jejího výkonu a zkrácení doby životnosti. 
* Nepoužívejte baterii, pokud z ní vychází zápach, vyzařuje teplo, změní se její zbarvení nebo je 
deformována, popř. pokud se jeví jakýmkoliv způsobem nestandardní. Pokud je baterie používána 
nebo je nabíjena, odstraňte ji okamžitě ze zařízení nebo nabíječky a nepokračujte v jejím používání. 
* Nepoužívejte baterii v kombinaci s primárními bateriemi (jako jsou suché články) nebo bateriemi 
s různou kapacitou, odlišného typu nebo značky. 
* Nevystavujte baterii úderům/nárazům, neházejte s baterií a při manipulaci s baterií se vyhněte 
značným fyzikálním šokům. 
* Neprovádějte propichování obalu baterie ostrými předměty či nehty, nesnažte se ji prolomit 
kladivem nebo skákat po ni. 
* Neházejte baterii do vody a nedovolte, aby se stávala mokrou. 
* Aby byla garantována bezpečnost nabíjení baterie, nesnažte se z ní odstraňovat náplň. 
* Udržujte baterie na samostatném místě a nedovolte, aby byly v kontaktu s ostatními kovovými 
objekty. 
* Jestliže plánuje uskladnění elektronické cigarety po delší dobu, odstraňte z ní Li-ion baterii. 
* Skladujte baterii zařízení eVic při pokojové teplotě. Baterie eVic je lithium-iontová a bude potřeba ji 
periodicky měnit. Před použitím si pročtěte pokyny k nabíjení. 
* Nezkratujte baterii připojováním drátů nebo jiných kovových objektů k jejím kladným (+) a záporným 
(-) pólům, rovněž při používání baterie nezaměňujte její póly. 
* Nadměrné vybití baterie: v případě, že baterie není dobíjena po dlouhou dobu, dochází samovolně 
k jejímu vybíjení až na nežádoucí úroveň „samovybití“, což může znamenat pokles výkonu baterie, 
jejích charakteristik nebo funkcí. Aby se předešlo nadměrnému vybití baterie, je třeba baterii 
periodicky dobíjet na úroveň 3,7 až 3,9 V.  
 
Charakteristiky baterie (viz vložená tabulka): 
 
Nominální kapacita – 2600 mAh 
Nominální napětí – 3,70 V 
Dobíjecí napětí – 4,20±0,03 V 
Hmotnost – méně než 48 g 
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Snímek 17/19 

 
Název snímku: Nabíjení zařízení eVic 

 
Pro nabití zařízení eVic připojte určený USB dobíjecí kabel do nabíjecího portu/zdířky zařízení eVic. 
Tímto způsobem pomocí dodaného USB kabelu trvá nabití přibližně 3 hodiny. Umožněte prosím 
baterii dostatečnou dobu pro plné nabití. 
 
Jednotlivá zobrazení displeje eVic: 
 
Charging … = Nabíjení 
Uploading … = Přenášení dat 
Charge completed = Dobíjení úplné (100 %) 
 
Podmínky nabíjení (pod obrázky): 
 
Použijte pouze určený USB kabel, který je součástí dobíjecí soupravy. Nepoužívejte jiné dobíjecí 
kabely. To by mohlo vést k poškození baterie a způsobit její špatné funkce. 
Lithium-iontová baterie je neopravitelnou položkou. Během času bude její dobíjecí schopnost klesat. 
Pro maximální životnost baterie ji vždy naplno dobijte. 
K dobíjení zařízení eVic použijte vysokokapacitní USB port vašeho počítače. Použití nízkokapacitního 
USB portu nepovede k dobití zařízení eVic.  
 
Snímek 18/19 

 
Název snímku: Provedení napaření 

 
Při normálním připojení rozprašovače a delším stisku hlavního tlačítka dojde následně k zahájení 
práce rozprašovače/atomizéru. Zároveň ve stejném čase při normálním napaření se na displeji objeví 
doba napaření. Při uvolnění tlačítka bude po uplynutí 5 s obrazovka prázdná. Ale pokud stisknete 
hlavní tlačítko a podržíte jej 5 s, atomizér bude opět pracovat a ukazovat čas.  
 
Upozornění na displeji A až D – viz další strana.  
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A – Pokud je přípojný rozprašovač zkratován nebo je zkrat na výstupu a vy poté kliknete na hlavní 
tlačítko a podržíte jej, přeruší se příkon z baterie a na displeji se objeví výstrašné upozornění. 
B – Pokud není přípojný atomizér zkratován nebo je rozprašovač bez spojení a vy stisknete hlavní 
tlačítko, přeruší se příkon z baterie a objeví se výstražné upozornění. 
C – Aby byly rozprašovač a baterie chráněny, baterie bude uvedena do stavu ochrany při přesčasové 
práci, pokud pracuje déle než 10 sekund. 
D – Pokud je energie baterie pod 5 %, objeví se během napařování upozornění signalizující nízké 
napětí; pokud je energie baterie 0 %, dojde automaticky k vypnutí zařízení.  
 
Snímek 19/19 Bezpečnostní opatření 
 
Ujistěte se, že jste si před použitím výrobku přečetli instrukce a bezpečnostní opatření. Tento přístup 
napomůže ke zjednodušení a bezpečnějšímu použití zařízení. 
 
1. Nepoužívejte zařízení eVic nad rámec jeho bezpečného užití; i když je toto zařízení vyrobené 

z kovu, při upuštění jej můžete poškodit. 
2. Opravu zařízení eVic svěřte výhradně do rukou společnosti Joyetech. Nepokoušejte se zařízení 

opravit sami – tím by mohlo dojít k jeho poškození nebo osobnímu zranění. 
3. Neodstraňujte ochranný kryt obvodové desky za předním krytem (baterie). Pokud tak učiníte, 

ztrácíte záruku. 
4. Zařízení eVic pracuje na jednu Li-ion baterii. Nikdy nedávejte dohromady dvě baterie nebo 

nepoužívejte baterie, které nejsou doporučeny pro použití na zařízení eVic. Je velmi nebezpečné 
používat magnety na vašich bateriích. 

5. Pro garanci normálního chodu zařízení eVic a efektu kouření doporučujeme, abyste provedli dobití 
baterií, pokud jejich výkon poklesne pod 10 %. 

6. Pro prodloužení doby platnosti (= životnosti) zařízení eVic jej neumísťujte do příliš horkých nebo 
studených prostor. 

7. Prosím řiďte se místními zákony nebo vyhláškami, které se týkají napařování pomocí 
elektronických cigaret. Pokud existují nějaké zákazy nebo možná nebezpečí, držte prosím baterii 
uzamčenou. 

8. Zařízení eVic není odolné proti vodě, udržujte jej tedy prosím v suchu. Vlhkost/voda by mohla 
způsobit poškození částí zařízení nebo elektrické šoky, pokud je manipulace s elektronickou 
cigaretou prováděna vlhkýma/mokrýma rukama. 

9. Udržujte zařízení eVic mimo dosah zdrojů nadměrného tepla. 
10.  Používejte jen určené doplňkové zařízení a baterie výrobce Joyetech. Držte zařízení eVic 

z dosahu dětí. 
11.  Pro změnu programů a parametrů zařízení eVic používejte jen určený software firmy Joyetech. 
12.  Nepouštějte zařízení eVic na zem, neprovádějte na něm údery nebo rázové pohyby – taková 

manipulace by mohla způsobit poškození vnějšího obalu nebo vnitřních součástek. 
 
Záruka 
Prosíme, abyste s distributory firmy Joyetech konzultovali podmínky záruky a vrácení zařízení. 
Nejsme zodpovědni za vady vzniklé lidskou chybou. Záruka firmy Joyetech se nevztahuje na výrobky 
zakoupené prostřednictvím třetích osob (= distributorů). 
 

 


