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Instruções

Manual de instruções AEGIS
Obrigado por escolher GEEKVAPE
Por favor leia este manual de instruções antes de utilizar o produto para uma melhor experiência
de utilização.

1. Ligar: pressionar o botão de disparo 5 vezes sucessivamente para ligar o dispositivo
2. Desligar: pressionar o botão de disparo 5 vezes sucessivamente para desligar o
dispositivo

Guarde o manual de instruções para futura referência.

3. Estado de conﬁguração: pressionar o botão de disparo 3 vezes rápida e

Fabricante

4. Trocar entre os diferentes modos de trabalho: (POWER/TC-NI/TC-SS/TC-TI/TC-

sucessivamente para entrar no sistema de conﬁgurações.

Add: Xingye Rd. #3012, Bao’an District, Shenzhen, China.
Phone: 86-755-23029820
Available: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST
Web: www.geekvape.com

TCR/VPC/BYPASS) no estado de conﬁguração utilize os botões (+) & (-) para alterar
entre os diferentes modos, pressionar e ﬁxar o botão de disparo por 0.8 s ou deixar
inativo 5s para proceder a seleção.
5. TCR Conﬁguração: no modo de seleção no ecrã alterna para TC-TCR, pressione e ﬁxe
o botão de disparo para entrar no modo, utilize os botões (+) & (-) para ajustar o

Distribuidor autorizado:

valor do TCR.

Vaporiz’Arte Lda.
Avenida 10 de Agosto, n.º 11 – Santa Susana – 2705-736 São João das Lampas
Sintra, Portugal
Email: distribuicao@vaporizarte.com
Web: www.vaporizarteb2b.com

6. VPC Conﬁguração: no modo de seleção no ecrã alterna para VPC, pressione e ﬁxe o
botão de disparo para entrar no modo VPC, utilize os botões (+) & (-) para ajustar os
valores P1/P2/P3/P4/P5.
7. Reiniciar Resistências e puﬀs: entrar no estado de conﬁguração. Pressionar o botão
de disparo para alternar o cursor para escolher COIL ou PUFF. Pressione o botão (+)
para reiniciar o valor da resistência (coil) ou o PUFF.
8. Bloquear a resistência: entrar no estado de conﬁguração. Pressionar o botão de
disparo para alternar o cursor para escolher COIL. Pressione botão (-) para bloquear
e desbloquear as resistências.

Conector 510

9. Bloqueio de Ecrã: pressione e ﬁxe o botão (+) e (-) simultaneamente para bloquear e
desbloquear o ecrã.
10. Ajuste de Brilho do ecrã: Pressione e ﬁxe o botão de disparo & (+) ou (-)
simultaneamente para ajustar o brilho do ecrã.

Botão disparo

11. USB atualização (por favor ver diagrama 11)
1. Retirar o atomizador
2. Retirar os parafusos

Ecrã
Botões de funções

3. Retirar placa de cobertura
4. Retirar a cobertura de silicone do USB à prova de Agua p
ara aceder à portas USB
5. Pressionar e ﬁxar o botão de disparo e inserir o cabo
de usb no PC para executar a atualização da operação.
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Descrição de Avisos

Atenção

1. NO COIL DETECTED: atomizador não detetado. Por favor veriﬁque se o
atomizador e a resistência estão bem ligados.
2. PROTECTION ATOMIZER SHORT: o atomizador está em curto-circuito. Por favor
veriﬁque as suas resistências.
3. ATOMIZER RESISTANCE HIGH: a resistência do atomizador é demasiado alta. Por
favor veriﬁque a sua resistência.

Este produto não é pretendido para utilização de mulheres gravidas ou crianças menores de 18 anos
Manter longe do fogo
Evitar impacto

Consulta anti falsiﬁcação

Método visual
1. Balance o rotulo sobre a luz ligeiramente

4. 10s CUT-OFF PROTECTION: saída de potência automaticamente desliga aos 10s

2. O logo vai expandir gradualmente
para um formato curvo com
diferentes ângulos de visão

5. BATERRY LOW PROTECTION: voltagem de bateria baixa, por favor recarregue a
sua bateria.
6. BATTERY WEAK PLZ LOWER WATTAGE: a bateria esta demasiado fraca por favor
veriﬁque se esta bem ligada, substitua por uma bateria com capacidade mais
alta, baixa a potência da sua conﬁguração ou carregue a sua bateria.
7. UNLOCK PRESS +&-: pressione os botões (+) e (-) simultaneamente para
desbloquear.
8. DEVICE OVERHEAT PROTECTION: temperatura da PCB esta a acima dos 75 C, por
favor permita que o dispositivo arrefeça.
9. NO LIQUID: atomizador esta seco, por favor coloque liquido

Veriﬁcação de autenticidade no site
1. Ir para www.geekvape.com e rode ate ao ﬁnal da página principal.

10. NEW + 0.00 OHM SAME - : quando aparecer New ou Old atomizador no ecrã no
modo TC, pressione o botão (+) para re-detectar a resistência, pressione o botão
(-) para selecionar a resistência anterior.
1

Potencia maxima de saida

100W

2

Tipo de potencia de saida

Potencia ajustavel

3
4
5
6

Material

Aluminio+ liga de zinco + silicone

Dimensoes

37.8*46.80 *88

Capacidade de Batereia
A viso baixa voltage de bateria

Externa
3.3V ± 0.1V

7

PCBA alarme de temperatura 75 graus Celcius

8

Duração potencia maxima
de saida

10segundos

9

Maxima voltage de saida

9V ± 0.1V

10

Temperature de trabalho

0～ 40℃

2. Risque o código e coloque os 12 dígitos de segurança no campo em
branco

Product verification

xxxxxxxxxxxx

New verification

xxxxxxxxxxxx

3. Carregue no botão “Go” e deverá aparecer uma janela de pop up
conﬁrmando se o seu produto é autêntico.

Congratulations!
The Geekvape product you bought with this
security code (XXXXXXXXXXXX) is original.

