
 

Návod na použití VAMO VV/VW verze 1,2  
Děkujeme za zakoupení elektronické cigarety/bateriového modu.  

  

- Možnost regulace napětí 
- Možnost regulace výkonu  
- Zobrazení odporu atomizéru  
- Výstupní proud až 5A  
- Závit eGo/510 (použití pro většinu příslušenství jako je CE4+, eGo T, C atd.) 
- Ochrana proti přepólování baterie  
- Ochrana proti zkratu  
- Možnost použití příslušenství od 1,2 ohm  
- Velká variabilita napájecích článků, grip je možno provozovat s bateriemi 1x 18650 nebo 
1x 18350 nebo 2x 18350  
- Zabudovány dva měniče StepDown a StepUp  
- Modrý přehledný OLED displej  
- 2 druhy výpočtu výstupních hodnot AVG a RMS 

Upozornění: 
Když VAMO pracuje v hodnotě AVG, funguje mnohem silněji než v hodnotě RMS. To by 
mohlo poškodit váš atomizér. Doporučujeme vybrat hodnotu výpočtu RMS.  

Přepravní hmotnost: 196 g  
Materiál: Měď  
Barva těla: chrome / black chrome 
Barva tlačítek: chrom - kovová 
Velikost: délka: 135 mm, průměr 22 mm  
 
Ovládání tlačítek: 

Zvýšení a snížení výstupního napětí 
Stiskem + tlačítka zvýšíte napětí o 0.1V.  
Stiskem - tlačítka snížíte napětí o 0.1V 

http://www.healthcabin.net/helpdesk/knowledgebase.php?article=79


 

Kontrola a zobrazení odporu atomizeru  
Stiskněte + tlačítko po dobu 3 sekund pro zobrazení odporu atomizéru 

Kontrola a zobrazení napětí baterie 
Stiskněte - tlačítko po dobu 3 sekund pro zobrazení aktuálního napětí. 

Změna režimu  
Stiskněte + a - tlačítka dohromady po dobu 3 sekund k přechodu mezi 2 režimy 
(napětí/výkon). 

Zvýšení a snížení výkonu  
Přepněte na režim 2 - konstantní výkon.  
Stiskem + tlačítka zvýšíte výkon o 0.5W  
Stiskem - tlačítka snížíte výkon o 0.5W 

Grip VAMO ochranné funkce: 
1. Když tisknete žhavící tlačítko 10 sekund nebo více, grip VAMO se automaticky vypne.  
2. Pokud je při jedné baterii napětí menší než 3,2V nebo dvou bateriích je napětí menší než 
6.4V, na displeji se zobrazí LO V, který označuje, že baterie je třeba nabít.  
3. Při použití atomizéru 1.2ohm nebo méně, se na displeji se zobrazí LO Ω, což znamená, že 
budete muset použít atomizér s vyšším odporem.  
4. Pokud má atomizér, který používáte, zkrat, na displeji se zobrazí LO v.  
5. Dlouhým 15s stiskem tlačítka  + (nebo -) dojde k přepnutí mezi způsoby výpočtu 
výstupních hodnot No1 = AVG a No2 = RMS 
 
V balení VAMO VV/VW (samostatné tělo) není obsažena baterie ani nabíjecí zdroj. 

  

Změny V1 – V2 : 

-kovová chromovaná ovládací tlačítka 
-spodní víčko se silnější pružinou, která zabrání samovolnému restartu gripu při nešetrnějším 
zacházení 
-vylepšení elektroniky 

Dovozce: 
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