ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Как се използва:

Зареждане на Дифузера:
1.
Поставете дифузера, така че логото MONQ да се плъзне първо в
слота. Батерията се зарежда, когато свети непрекъсната
светлина. Батерията е заредена, когато светлината изгасне.

1.

Извадете дифузера от слота за зареждане. Към него има
прикрепен пълнител POD.

2.

Вдишайте от страната на пълнителя POD. При вдишване
светодиодната лампа ще светне. Ако не свети, устройството
има нужда от презареждане.

2.

3.

Допълнителните два слота в кейса са предназначени за
съхранение на останалите пълнители PODs.

4.

За да смените пълнителя PODs, развийте от дифузера и
заменете с друг избран от вас.

5.

Дръжте далеч празния пълнител PODs от досег на деца и
домашни любимци.

Мерки за безопастност:
•
MONQ R и всички компоненти на устройството трябва да се съхраняват на място,
недостъпно за деца.
•
MONQ R не подлежи на ремонт или поправка от потребителя. Опитът за
отваряне, сервиз или ремонт на компонентите на MONQ R може да доведе до
нараняване.
•
Съхранявайте на хладно, сухо и проветриво място. Не използвайте,
съхранявайте или зареждайте в близост до източници на топлина, като
радиатори, печки или огън. Високите температури могат да причинят
изтичане на течност от батерията, термични изгаряния, експлозия на
батерията или пожар.
•
Не използвайте MONQ R компоненти с устройства или продукти на други
производители. Устройствата MONQ R трябва да се използват само със
съвместими продукти на MONQ.
•
За да намалите риска от нараняване, не използвайте MONQ R, ако той се
намокри или потопи в течност, изглежда повреден или счупен, изложен е на
прекомерна топлина, работи по непостоянен начин или е необичайно горещ на
допир.
•
Не използвайте продукта по време на зареждане.

Зареждане на Кейса:
1.

Използвайте кабела за зареждане в комплекта. Поставете
micro-USB накрайника в порта, намиращ се от долната част
на Кейса и поставете USB-A накрайника в съвместим
източник за захранване.

2.

Индикаторът в долната част на Кейса ще свети по време на
зареждане и ще се изключи, когато е напълно зареден.
Изключете USB кабела, когато е зареден.

Поставете дифузера в слота за зареждане на Кейса след
употреба, за да бъде напълно зареден и готов за употреба.
Забележка: Батерията и Кейса не могат да се зареждат едновременно.

•

Изхвърлете литиево-йонната батерия, като я рециклирате или в
съответствие с държавните и местните изисквания. Не изхвърляйте в
огън, тъй като това може да причини нараняване.

