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INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA:
Interrompa imediatamente o uso deste dispositivo e procure assistência médica se sentir qualquer um 
dos seguintes: batimentos cardíacos irregulares; reação alérgica, inchaço da língua, boca ou garganta; 
sensação de desmaio; náusea; dor de cabeça; ou qualquer outro efeito colateral adverso. Este dispositivo 
não deve ser usado por pessoas com capacidades sensoriais reduzidas, a menos que estejam sob 
supervisão direta de alguém responsável por sua segurança.

 

ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO POR: 
Pessoas com doenças respiratórias ou com alergia a qualquer dos 
ingredientes do produto, pessoas sensíveis à nicotina ou que sofrem de 
doenças cardiovasculares, clíacas ou diabetes; Menores de 18 anos; 
Mulheres grávidas ou lactantes.

DEVIDO AO GLICEROL
As chances de desidratação são maiores em pacientes idosos ou já desidratados.
Deve-se ter cuidado com pacientes diabéticos quando metabolizados. O glicerol pode causar leve 
hiperglicemia e glicosúria.

DEVIDO AO PROPILENOGLICOL
Indivíduos com histórico de atopia, rinite alérgica ou eczema infantil podem ser suscetíveis a desenvolver 
reações alérgicas.
A acidose láctica pode ocorrer quando o propilenoglicol é consumido em grandes quantidades por crianças, 
mulheres grávidas e pacientes com insuficiência hepática ou renal.

ADIÇÃO
Este produto contém nicotina, uma substância que cria forte dependência. 
Não é recomendado o seu uso por não fumadores. Nenhum outro ingrediente deste produto é conhecido 
por ser viciante.
TOXICIDADE
Este produto contém nicotina que pode produzir efeitos viciantes se consumido por via oral, especialmente 
em bebés e crianças. Por favor, não beba este e-líquido. Procure imediatamente assitência médica se sentir 
quaisquer efeitos colaterais adversos.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Mantenha o aparelho na posição vertical. Armazenar o produto em temperatura ambiente (entre 18-30°C), 
longe da luz solar direta. NÃO refrigerar, congelar ou armazenar o produto acima de 30°C.

EFEITOS COLATERAIS ADVERSOS
Por favor, informe-nos se sentir quaisquer efeitos secundários ao utilizar este produto. Isso ajudar-nos-á a 
continuar a melhorar a segurança de nossos produtos. Entre em contato conosco em support@innokin.com
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深圳市新宜康科技股份有限公司
INNOKIN TECHNOLOGY CO.,LTD

尺寸：100*90mm 对折2次
颜色：4色印
材质：80克双胶纸

AVISO:

É possível e recomendável desmontar este dispositivo após o uso para reciclagem. Porém, essas etapas devem 
ser seguidas com precisão para que o processo decorra com segurança e segundo os seguintes componentes: 
Base de plástico | Bateria | Reservatório de líquido e Boquilha de plástico.
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Empurre os componentes internos 
para fora do dispositivo, 
pressionando firmemente, 
com um objeto fino (por 
exemplo, uma caneta) na 
parte inferior do dispositivo.

Puxe cuidadosamente a bateria 
para fora do atomizador até 
que os fios se soltem do 
reservatório de e-líquido. 

Base de
plástico Bateria Reservatório de líquido e 

Boquilha de plástico

1

Remova a base de plástico localizada na parte inferior 
do dispositivo e separe-a do conector.

*Considere a desmontagem do dispositivo somente depois de estar sem energia.

Ecoponto
Amarelo

Ponto
Electrão

4

Recicle os componentes 
usando métodos de descarte 
aplicáveis para cartão, 
plástico e baterias.

Ecoponto
Azul

Ecoponto
Amarelo

Envólucro
de cartão

Aviso de bateria fraca:
A luz azul piscará 10 vezes.
Tempo de corte de energia:
10 segundos, a luz azul piscará 
2 vezes
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