
Creek

οδηγίες χρήσης



Αυτός είναι ο Creek
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Η Atmizone παρουσιάζει τον Creek, το νεό μας ατμοποιητή τύπου RDA 22mm για ιδανικά 
σεταρίσματα μονής αντίστασης. Με δυνατότητα εξαρχής για χρήση με squonk, o Creek 
περιλαμβάνει επίσης στη συσκευασία του εξαρτήματα για λειτουργία MTL (σφιχτή τζούρα) 
αλλά και DL (πνευμονικές). Επιπλέον, ο σχεδιασμός του επιτρέπει την τροφοδοσία υγρού από 
κάτω (bottom feed), με τον αέρα να οδηγείται επίσης κάτω από την αντίσταση.

- Ρύθμιση ροής αέρα μέσω δύο εκδόσεων Θετικού Τμήματος, ένα με προσανατολισμό DL και 
ένα MTL.
- M2.5mm βίδες τύπου phillips pan head.
- 11.2mm απόσταση θετ. - αρν. τμήματος, ~7.0mm  καθαρή απόσταση θετ. - αρν. 
τμήματος, ~6.5mm καθαρός χώρος για αντίσταση.
- χωρητικότητα υγρού ~1.2ml
- Μεγ. καθαρό ύψος αντίστασης στο θάλαμο ατμοποίησης ~5.5mm.
- Ύψος 27.0mm [από πάνω ως κάτω μέρος, 510 εξαιρ., εγκατ. επιστόμιο “A”] / Ύψος 29.0mm 
[από πάνω ως κάτω μέρος 510 εξαιρ., εγκατ. επιστόμιο “Β”] / Βάρος ~38g

Χαρακτηριστικά

Τί είναι στο κουτί

- 1 x Creek BF RDA (1 x MTL Θετικό Τμήμα, 1 x BF Πόλος, 1 x “A” Επιστόμιο 
(προ-εγκατεστημένο)
- 1 x Σετ Ανταλλακτικών (2 x Βίδες, 1 x O-ring σετ, 1 x Τυφλός Πόλος, 1 x DL 
Θετικό Τμήμα, 1 x κλειδί Allen 2mm, 1 x “B” Επιστόμιο)
- 1 x Οδηγίες Χρήσης
- 1 x Κάρτα Εγγύσης



Τα εξαρτήματα του Creek
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Επιστόμιο 
“A”

Πάνω Καπάκι

Βίδες σεταρίσματος

MTL Θετικό
 Τμήμα

DL Θετικό
 Τμήμα

Μονωτής Θετικού 
Τμήματος

Επιστόμιο 
“B”

Βάση

Μονωτής 
Πόλου

BF 
Πόλος Τυφλός Πόλος

O-Ring 
SIL70 Διαφ

13 x 1.5

O-Ring 
SIL70 Διαφ

3 x 1

O-Ring 
SIL70 Διαφ

17 x 1

O-Ring 
SIL70 Διαφ

18 x 1



Ετοιμαστείτε για άτμισμα

Ξεκλειδώστε το Πάνω Καπάκι και τραβήξτε για 
πρόσβαση στο deck.

Για να γίνει αυτό, περιστρέψτε το Πάνω 
Καπάκι στη Βάση μέχρι να ευθυγραμμίσετε τη 
μεγάλη σχισμή αέρα (DL σχισμή αέρα)  στο πλάι 
του με τη σχισμή της Βάσης. Αυτή είναι η θέση 
ξεκλειδώματος. Κρατήστε σταθερά τη Βάση και 
τραβήξτε το Καπάκι προς τα πάνω, αφού 
βεβαιωθείτε ότι οι σχισμές είναι ακόμα 
ευθυγραμμισμένες.

Μπορείτε να περιστρέψετε είτε με τη φορά 
του ρολογιού είτε αντίθετα.

O Creek έρχεται με εγκατεστημένο το MTL 
Θετικό Τμήμα και τον BF Πόλο (για squonk). Αν 
είστε εντάξει με αυτές τις δύο επιλογές, συνεχίστε 
στο βήμα  4.

‘Ωρα να αποφασίσετε αν θα κάνετε χρήση με 
squonk ή κλασσικού dripper. 

Για να αφαιρέστε τον BF Πόλο, 
χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen που θα βρείτε στη 
συσκευασία και ξεβιδώστε (αντίθετα με τη φορά 
του ρολογιού).

Αν επίσης χρειάζεστε να αντικαταστήσετε 
το MTL Θετικό Τμήμα με το DL αντίστοιχο, είναι 
ώρα να το κάνετε. Αν όχι, παραλείψτε το βήμα 3. 
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Ετοιμαστείτε για άτμισμα

Αν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το DL Θετ. Τμήμα.
Σπρώξτε ελαφρά οριζοντίως το Θετ. Τμήμα 

στο σημείο της βίδας. Αυτό θα απελευθερώσει το 
Θετ. Τμήμα καθώς και το Μονωτή του. 

Διαχωρίστε το MTL Θετ. Τμήμα από τον 
Μονωτή του, και εγκαταστήστε το αντίστοιχο DL. 
Η διαδικασία γίνεται εύκολα και χωρίς εργαλεία. 
Απλώς σιγουρευτείτε ότι το DL Θετ. Τμήμα έχει 
“κάτσει” καλά μέσα στο Μονωτή.

Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία 
αντίστροφα για να επαναφέρετε το MTL Θετ. 
Τμήμα στη θέση του και να το ασφαλίσετε με τον 
Πόλο της επιλογής σας.

Ώρα για σετάρισμα αντίστασης.
Τα δύο μικρά ημικυκλικά κοψίματα στα 

χείλη της Βάσης βοηθούν για να ευθυγραμμίσετε 
την αντίσταση σωστά. Επίσης προσφέρουν 
επιπλέον χώρο για να κατεβάσετε το σετάρισμα 
πιο χαμηλά πάνω από την οπή του αέρα.

Προτείνεται να σετάρετε με τα άκρα της 
αντίστασης προς τα κάτω. Αυτό επιτρέπει στο 
βαμβάκι να καλύψει τα άκρα του σύρματος και 
επιπλέον να τοποθετήσετε την αντίσταση πιο 
κοντά στην οπή του αέρα.

Χρησιμοποιήστε την επιθυμητή ποσότητα 
βαμβακιού, κόψτε το περίσσευμα και τοποθετήστε 
τις άκρες μέσα στη βάση, στο χώρο συλλογής 
υγρού. Η ποσότητα βαμβακιού εξαρτάται από τις 
προτιμήσεις σας και τον τρόπο ατμίσματος.
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Ετοιμαστείτε για άτμισμα

Σχετικά με το επιστόμιο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το 

προεγκατεστημένο επιστόμιο “Α” είτε το επιστόμιο 
“Β”. Και τα δύο είναι επιστόμια με μεγάλο άνοιγμα 
αλλά παράλληλα λειτουργούν ως αντάπτορες για 
επιστόμιο τύπου 510.

Λόγω κανονισμών, είναι σχετικά δύσκολο 
να αφαιρέσετε τα επιστόμια “Α” και “Β” από το 
Πάνω Καπάκι απλώς τραβώντας με τα δάχτυλα. 
Υπάρχουν ωστόσο δύο εύκολοι τρόποι:                      
1. Τποθετήστε το δικό σας επιστόμιο 510 πάνω 
τους και χρησιμοποιήστε το ως μοχλό.                       
2. Ξεκλειδώστε και τραβήξτε το Πάνω Καπάκι, 
σπρώχνοντας στη συνέχεια το επιστόμιο από το 
κάτω μέρος.

Λίγο πριν το άτμισμα.
Προσαρμόστε κατάλληλα τη ροή αέρα 

περιστρέφοντας το Πάνω Καπάκι στη Βάση. 
Ευθυγραμμίζοντας μεγαλύτερο ή μικρότερο 
τμήμα της πλευρικής σχισμής στο Πάνω Καπάκι με 
την αντίστοιχη της Βάσης, καθορίζετε πόσο 
σφιχτή ή αεράτη τζούρα θα έχετε. Συνίσταται να 
χρησιμοποιήσετε τη μικρή (MTL) σχισμή στο Πάνω 
Καπάκι με εγκατεστημένο το MTL Θετ. Τμήμα, και 
τη μεγάλη (DL) σχισμή με το DL Θετ. Τμήμα.

Αν χρησιμοποιείτε το Creek σε λειτουργία 
dripper, μπορείτε να σταλάξετε υγρό είτε μέσα από 
τα επιστόμιά του (λόγω του μεγάλου ανοίγματος) 
ή - για μεγαλύτερη ακρίβεια - αφού αφαιρέσετε το 
Πάνω Καπάκι.
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Ασφάλεια
(Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό 
αντικατάστασης που περιέχει νικοτίνη). Το υγρό 
αντικατάστασης δεν προορίζεται για κατάποση. Μην 
αφήνετε το υγρό να έλθει σε επαφή με το δέρμα. 
Διατηρήστε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις καλές 
πρακτικές υγιεινής. Λάβετε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν 
παρουσιάσετε ναυτία ή έμετο κατά τη χρήση του 
ηλεκτρονικού σας τσιγάρου. Τα υγρά αναπλήρωσης 
τσιγάρων δεν πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα υγρά ή 
ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την 
οδήγηση. Για να αποφευχθεί τυχόν υπερβολική δόση 
νικοτίνης, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλες πηγές νικοτίνης 
(παραδοσιακά τσιγάρα, πούρα, σωλήνες, μπαλώματα, 
ρινικά σπρέι κλπ.). Το υγρό δεν πρέπει να 
απελευθερώνεται στο περιβάλλον και δεν πρέπει να 
απορρίπτεται σε αποχετεύσεις.
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Προειδοποιήσεις

Ελληνικά

Προφυλάξεις
- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και τις 
προειδοποιήσεις πριν την πρώτη χρήση.
- Κρατήστε τη συσκευή στεγνή από το νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη του Creek είναι συναρμολογημένα με 
ασφάλεια και σταθερά μεταξύ τους.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για ατμοποίηση υγρού από 
αξιόπιστες πηγές.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με μπαταριοθήκες με σύνδεση 
510.
- Ο  Creek μπορεί να υποστεί βλάβη όταν χρησιμοποιείται σε 
πολύ υψηλές τάσεις ή χωρίς υγρό αναπλήρωσης.
- Ο Creek πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με επισκευάσιμη 
αντίσταση και μόνο με υλικά και εργαλεία που έχουν 
κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό.
- Η επισκευάσιμη αντίστασή σας πρέπει να ανανεώνεται 
περιοδικά.
- Ο Creek πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά με ήπια, μη 
διαβρωτικά υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το δαχτυλίδι AFC πλήρως 
κλειστό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι ελαττωματική ή 
παραμορφωθεί εν όλω ή εν μέρει.
Αποθήκευση
Αποθηκεύστε μακριά από υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή 
θερμοκρασία, μακριά από τον άμεσο ήλιο και την υψηλή υγρασία. 
Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος. Αποθηκεύστε μακριά από παιδιά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ 
ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

 
Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου 
χωρίς ιατρική συγκατάθεση δεν 
συνιστάται για μη καπνιστές και 

ανηλίκους.



οισοφάγου, φλεγμονή του στομάχου (γαστρίτιδα), έλκος 
στομάχου, έλκος του δωδεκαδακτύλου, δερματικά 
προβλήματα, μακροχρόνια προβλήματα στο λαιμό, 
δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή 
άσθματος, εγκυμοσύνη και θηλασμό.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
(Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αντικατάστασης 
που περιέχει νικοτίνη). Συστηματικά συμπτώματα που 
μπορούν να παρατηρηθούν όταν χρησιμοποιούνται 
ρευστά αναπλήρωσης νικοτίνης: ναυτία και έμετος, 
διαταραχές του ύπνου, πονοκέφαλος, πόνος στο στήθος 
λόγω τοξικότητας στη νικοτίνη. Ήπια έως μέτριας 
τοξικότητας: Γαστρεντερικές διαταραχές, ναυτία, έμετος, 
ζάλη, κεφαλαλγία, τρόμος, εφίδρωση, ακανόνιστος 
καρδιακός παλμός ή ταχυκαρδία, ωχρότητα και υπέρταση 
είναι κοινά συμπτώματα. Σοβαρή τοξικότητα: Μπορεί να 
εμφανισθούν κρίσεις, ζάλη, αδυναμία, βραδυκαρδία, 
υπόταση και αναπνευστική ή μυϊκή παράλυση. Τα 
συμπτώματα μπορεί συνήθως να εμφανιστούν εντός 30 
λεπτών έως 2 ωρών μετά από μια προφορική αναφορά. Τα 
συμπτώματα μπορεί να είναι άμεσα μετά την εισπνοή 
νικοτίνης. Η νικοτίνη είναι μια εξαιρετικά εθιστική 
ουσία.
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Προειδοποιήσεις
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Προειδοποιήσεις για ομάδες κινδύνου
(Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αντικατάστασης που 
περιέχει νικοτίνη). Μην εισπνέετε τους παραγόμενους ατμούς 
εάν είστε αλλεργικοί στη νικοτίνη ή σε κάποιο από τα συστατικά 
του. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή εάν 
παρουσιάσετε οχλήσεις κατά τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, 
συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Το κάπνισμα και η χρήση 
ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Η χρήση του ηλεκτρονικού 
τσιγάρου από νεαρή ηλικία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
βλάβη στην υγεία. Η νικοτίνη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη 
και μερικές φορές θανατηφόρα εάν χρησιμοποιηθεί ή 
καταποθεί από μικρά παιδιά. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν 
χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αντενδείξεις
(Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αντικατάστασης που 
περιέχει νικοτίνη). Δεν συνιστάται για χρήση σε άτομα που 
παρουσιάζουν υπερευαισθησία στη νικοτίνη ή σε συστατικά, 
την εγκυμοσύνη, τη γαλουχία, την καρδιαγγειακή ανεπάρκεια.
Η νικοτίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα 
που έχουν διαγνωστεί με: μέτρια έως σοβαρή ηπατική νόσο, 
σοβαρή νεφρική νόσο, καρδιακές παθήσεις συμπεριλ. της 
στηθάγχης, καρδιακή ανεπάρκεια, πολύ υψηλή αρτηριακή 
πίεση, προβλήματα με καρδιακό ρυθμό ή παλμό, που έχουν 
υποβληθεί σε πρόσφατη καρδιακή προσβολή εγκεφαλικό 
επεισόδιο, υπερθυρεοειδισμό, διαβήτη, φλεγμονή του
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Προειδοποιήσεις
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Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες ή εάν ένα παιδί κάτω των 12 ετών καταπιεί τυχαία ένα 
παρασκεύασμα που περιέχει νικοτίνη, επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό σας γιατρό ή το τμήμα 
επειγόντων περιστατικών. Τηλ. Κέντρο δηλητηριάσεων: +30 210 77937777.
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