
BATERIOVÝ GRIP VAMO V7 40W 

 

POPIS PRODUKTU 

VAMO bateriový grip pro baterie typu 18650 a 18350  

- Možnost regulace napětí 

- Možnost regulace výkonu  

- Zobrazení odporu atomizéru, délky či počtu potahů 

- Výstupní výkon až 40W 

- Závit eGo/510 (použití pro většinu příslušenství se závitem 510 a eGo.) 

- Ochrana proti přepólování baterie  

- Ochrana proti zkratu  

- Možnost použití příslušenství od 0,5 ohm  

- Variabilita napájecích baterií, grip pracuje s bateriemi 1x 18650 nebo 1x 18350 nebo 2x   

18350  
- Zobrazení na display volitelné v menu 

- Přehledný OLED displej  

 

OCHRANNÉ FUNKCE GRIPU: 

Při stisku žhavícího tlačítka 10 a více sekund dojde k vypnutí gripu.  

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, což znamená, že baterie je třeba nabít.  

Při použití atomizéru 0,5 ohm nebo méně, se na displeji se zobrazí LOW LOUD, což 

znamená, že budete muset použít atomizér s vyšším odporem. 

Pokud má atomizér, který používáte, zkrat, na displeji se zobrazí LO v.  

OVLÁDÁNÍ :  

 

Zapnutí gripu - 5x rychlý stisk hlavního tlačítka  

Vypnutí gripu - 5x rychlý stisk hlavního tlačítka 

Menu 
Znázorní se po tisknutí současně levého a pravého tlačítka  po dobu cca 3-5 s 



Nabídka  - přepínáme pomocí pravého (+) tlačítka 

1. DISPLAY 

a. Puff count – počet potahů 

b. Resistant – odpor v ohm 

c. Current  - výstupní proud v A 

d. Smoke time – délka potahu 

Přepíná se pravým tlačítkem potvrzení hlavním tlačítkem 

2. SCREEN  – zapínání a vypínání zobrazení display 

a. Screen on 

b. Screen off 

       Přepíná se pravým tlačítkem potvrzení hlavním tlačítkem 

  

3. MOBILE  - funkce powerbank 

a. Mobile:ON  

b. Mobile :OFF  

Přepíná se pravým tlačítkem 

 

       4.  NASTAVENÍ – 

            - SET MANUAL – nastavení maximální délky potahu ( stisku tlačítka  )v sekundách +/- 

              ( pravé/ levé tlačítko ) 

            - SET AUTO – automaticky nastaveno max. 10s pak se přeruší výstup proudu. 

            - PUFF Reset – vymaže z paměti počet potahů 

            - RESTORE – reset elektroniky na původní nastavení  

 

Zvyšování a snižování výkonu –WW 

Pravým tlačítkem  se zvyšuje 

Levým tlačítkem  se snižuje 

Zmáčknutí levého tlačítka  po dobu 3 sec – zobrazí napětí baterie 

Zmáčknutí pravého tlačítka po dobu 3 sec – zobrazí odpor atomizéru 

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 

Low Loud  – nízký odpor atomizéru 

Low V   – nízké napětí baterie 
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