
ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД
• Електронний випаровувач закритого типу 
Logic Compact, змінні картриджі й інші аксесуари 
Logic Compact рекомендовано протирати сухим 
тканинним матеріалом.
• НЕ ЗАНУРЮЙТЕ Logic Compact у будь-які рідини 
за жодних обставин.
• НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, не зберігайте й не 
заряджайте електронний випаровувач закритого 
типу Logic Compact або змінні картриджі Logic 
Compact y місцях, що є джерелом нагрівання або 
розташовані біля них (радіатори, печі, пристрої для 
нагрівання, вогнища тощо). Високі температури 
можуть призвести до протікання акумулятора, 
термічного опіку, вибуху акумулятора або 
займання.
• Зберігайте електронний випаровувач закритого 
типу Logic Compact, змінні картриджі Logic Compact 
та інші аксесуари Logic Compact y чистому, сухому, 
прохолодному місці. 

ЗБЕРІГАННЯ
• Зберігайте електронний випаровувач закритого 
типу Logic Compact у прохолодному сухому 
місці при температурі нижчій ніж 25°С. Уникайте 
надмірного нагрівання, холоду та прямих сонячних 
променів. Високі температури можуть призвести до 
протікання акумулятора, термічного опіку, вибуху 
акумулятора або займання.
• Зберігайте електронний випаровувач закритого 
типу Logic Compact і змінні картриджі Logic Compact 
у місцях, недоступних для дітей.

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА
• НЕОБХІДНО використовувати Logic Compact при 
температурі від -10 °С до +45 °С.
Використання продукції за межами вищезазначеної 
температури може призвести до некоректного 
функціонування Logic Compact.
• НЕОБХІДНО заряджати Logic Compact при 
температурі від +10 °С до +45 °С. Заряджання 
продукції за межами вищезазначеної температури 
може призвести до пошкодження акумулятора й 
зниження його працездатності. 
• НЕОБХІДНО протирати змінні картриджі сухим 
тканинним матеріалом перед використанням. 
• НЕОБХІДНО протирати металеві частини 
електронного випаровувача й змінних 
картриджів сухим тканинним матеріалом перед 
використанням.
• Утилізувати змінні картриджі Logic Compact згідно 
з інструкцією. Для цього, будь ласка, ознайомтеся 
детальніше з інструкцією з утилізації.
• НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ Logic Compact або змінні 
картриджі Logic Compact, якщо захисна пломба 
була пошкоджена. 
• НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ Logic Compact або змінні 
картриджі Logic Compact, якщо з них витікає рідина. 
У разі контакту рідини зі шкірою треба промити 
ділянку шкіри великою кількістю води з милом. 
Якщо виявлено подальше подразнення, зверніться 
до лікаря.
• НЕ ПЕРЕВОЗИТИ змінні картриджі Logic Compact 
в літаку, якщо вони були розпаковані зі спеціальної 
блістерної упаковки, для запобігання раптовому 
протіканню та пошкодженням.
 • НЕ пити, НЕ їсти й НЕ курити під час використання 
Logic Compact. 

• Може завдати шкоди при ковтанні. У разі ковтання 
речовини негайно прополощіть ротову порожнину 
та зверніться до лікаря. Для надання медичної 
допомоги необхідно мати з собою упаковку. 
• Електронний випаровувач закритого типу Logic 
Compact і його аксесуари, включаючи змінні 
картриджі Logic Compact, не містять жодних частин 
або деталей, які підлягають ремонту.
 • Електронний випаровувач закритого типу Logic 
Compact тa змінні картриджі Logic Compact містять 
дрібні деталі, які можуть становити небезпеку 
травмування або удушення для дітей. 
• НЕ ЗАЛИШАЙТЕ електронний випаровувач 
закритого типу Logic Compact, змінні картриджі 
Logic Compact або аксесуари без нагляду в 
легкодоступних для дітей або тварин місцях. 
• НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ електронний випаровувач 
закритого типу Logic Compact, змінні картриджі 
Logic Соmрасt або аксесуари, якщо вони: 
• були занурені в будь-яку рідину або до них 
потрапила волога;
• здаються несправними або пошкодженими;
• піддавалися надмірному нагріванню;
• нестабільні в експлуатації.
Електронний випаровувач закритого типу 
Logic Compact може нагріватися під час зарядки або 
під час звичайного використання.
• НЕ ВИКОРИСТОВУИТЕ електронний випаровувач 
закритого типу Logic Compact, якщо він став 
занадто гарячим на дотик, і зателефонуйте на 
гарячу лінію: 0 800 500 220.
• НЕ ВИКОРИСТОВУИТЕ електронний випаровувач 
закритого типу Logic Compact, якщо не всі його 
частини повністю зібрані для використання.
• НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ електронний випаровувач 
закритого типу Logic Compact, якщо він 
протікає, хоч використовувався за інструкцією. 
Зателефонуйте на гарячу лінію: 0 800 500 220.
• Електронний випаровувач закритого типу Logic 
Compact має використовуватися тільки зі змінними 
картриджами або іншими аксесуарами Logic 
Compact.
• НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ електронний випаровувач 
Logic Compact або змінні картриджі Logic Compact 
з будь-якими електронними випаровувачами й 
аксесуарами інших виробників.
• Пристрої та змінні картриджі Logic Compact, 
які доступні для продажу в Україні, треба 
використовувати тільки разом. Не використовуйте 
їх з продуктами Logic Compact, які призначені для 
продажу в інших країнах.
• НЕ НАМАГАЙТЕСЯ зарядити Logic Compact будь-
яким іншим зарядним пристроєм.
• НЕ НАМАГАЙТЕСЯ відкривати, ремонтувати або 
модифікувати електронний випаровувач закритого 
типу Logic Compact та іншу продукцію або інші 
аксесуари Logic Соmрасt самостійно. Вищезазначені 
дії можуть призвести до електричного замикання, 
термічного опіку або займання.
• НЕ кидайте, НЕ бийте, НЕ згинайте, НЕ 
деформуйте, НЕ проколюйте, НЕ розрізайте, 
НЕ використовуйте в мікрохвильовій печі, 
НЕ підпалюйте, НЕ фарбуйте й НЕ вставляйте 
об’єкти стороннього походження в електронний 
випаровувач закритого типу Logic Compact, змінні 
картриджі Logic Compact або інші аксесуари 
Logic Compact.
• НЕ ЗАЛИШАЙТЕ електронний випаровувач 
закритого типу Logic Compact заряджатися 
без нагляду на довгий час і НЕ НАКРИВАЙТЕ 
Logic Compact під час зарядки, щоб уникнути 
перегрівання.
• НЕ ПЕРЕЗАПОВНЮЙТЕ змінні картриджі 
Logic Compact.
• Електронний випаровувач закритого типу 
Logic Compact призначений для взаємодії з USB 
портами LPS (обмеженим джерелом струму) та 
USВ-портами, максимальна потужність яких не 
перевищує 5 V (В) та 1500 mА (мА).
Рекомендовано перевіряти USВ-порти на 
потужність перед тим, як заряджати через них 
Logic Compact.
УВАГА. Недотримання цієї інструкції може 
призвести до серйозних пошкоджень електронного 
випаровувача закритого типу Logic Compact, вибуху 
акумулятора або займання.

ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ
• Через наявність у складі електричного й 
електронного обладнання небезпечних речовин, 
його неправильна утилізація може негативно 
вплинути на довкілля та здоров’я людей.
• Перекреслений символ контейнера для 
сміття означає, що цей продукт є відходом 
електричного та/або електронного обладнання 
та не має бути утилізований разом з іншими 
побутовими відходами. Тому цей продукт має 
бути відокремлений і зданий у пункти прийому 
електричного й електронного обладнання для 
переробки. Ви допоможете запобігти потенційному 
негативному впливу на довкілля та здоров’я людей, 
утилізуючи цей продукт згідно з інструкцією.
• Електронний випаровувач закритого типу Logic 
Compact містить літій-іонний акумулятор (будь 
ласка, ознайомтеся з «Технічною інформацією про 
акумулятор»), який зможуть дістати з пристрою 
лише спеціалісти технічного сервісу. Після цього 
акумулятор треба утилізувати згідно з чинним 
законодавством.
Щоб отримати додаткову інформацію з питань 
безпечної для довкілля утилізації цього продукту, 
будь ласка, зверніться до місцевого сервісу з 
утилізації побутових відходів.
• НЕ ВИКИДАЙТЕ жодні частини електронного 
випаровувача закритого типу Logic Compact, 
змінні картриджі Logic Compact та інші аксесуари 
Logic Соmрасt у вогонь. Необхідно відповідально 
ставитися до утилізації використаного 
електронного випаровувача закритого типу Logic 
Compact, змінних картриджів Logic Compact тa 
інших аксесуарів Logic Compact і користуватися 
призначеними для утилізації місцями, щоб 
запобігти забрудненню довкілля.

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ 
ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте цю 
інструк цію та застереження перед 
використанням елек трон ного випа

ровувача закритого типу Logic Compact, 
змінних картриджів Logic Compact і будьяких 
інших аксесуарів Logic Compact. Зберігайте 
інструкцію для подальшого викорис
тання. Недотримання правил безпеки й 
застережень може призвести до травм або 
пошкоджень. Використовуючи продукцію 
Logic Compact неналежним чином, ви берете 
на себе всю відповідальність. Електронний 
випаровувач закритого типу Logіс Compact 
призначений для використання тільки 
повнолітнім спожи вачами нікотиновмісної 
продукції. Змінні картриджі для пристрою 
Logic Compact містять нікотин, що викликає 
звикання.

Перед використанням продукції Logic Compact 
проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви приймаєте 
будь-які медичні препарати. Цей продукт не 
призначений для використання неповнолітніми і 
людьми, які не курять, жінками під час вагітності чи 
годування або людьми з підвищеним ризиком до 
серцевих захворювань, високим тиском, діабетом, 
гіпертиреозом чи виразками, або особами, які 
вживають ліки від астми чи антидепресанти.
Змінні картриджі Logic Compact містять нікотин, 
який здатен проникати крізь бар’єр плаценти, 
що може становити загрозу для здоров’я плода. 
Змінні картриджі Logic Соmрасt також можуть 
містити речовини, які здатні викликати алергічні 
реакції у схильних до алергічних реакцій людей. 
Використання цієї продукції може призвести до 
гіпертонії, прискореного серцебиття, утруднення 
дихання, втрати рівноваги, збліднення, 
нудоти, болю в шлунку, діареї, головного болю, 
запаморочення, порушення слуху й зору, 
сплутаності свідомості та слабкості.
Продукція також може викликати подразнення 
горла й підвищене слиновиділення. Якщо ви 
відчуваєте один із вищезазначених симптомів, 
негайно припиніть використання Logic Compact і 
будь-якої іншої нікотинової продукції та зверніться 
по медичну допомогу. Покажіть цю інструкцію 
представникам медичної служби

COMPACT
ЕЛЕКТРОННИЙ 
ВИПАРОВУВАЧ 

ЗАКРИТОГО ТИПУ

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО АКУМУЛЯТОР
Продукт: літій-іонний акумулятор 
Потужність: 350 mАh (мА/год.) 
Напруга: З,7 V (В) 
Час зарядки: 74 хв. 

ЗАРЯДНИЙ КАБЕЛЬ
Модель: B1805-3-Charger 
Вхід: 5 V (В) = 500 mА (мА) 
Вихід: 5 V (В) = 500 mА (мА)
Строк служби: 12 місяців з моменту купівлі-
продажу, що підтверджується розрахунковим 
документом, що містить дату продажу.
Дата виготовлення та номер партії вказані 
на упаковці.

Виробник: Джей. Ті. Інтернешнл СА, рю Казем-
Раджаві, 8, 1202, Женева, Швейцарія. Країна 
походження: Китай. Підприємство-імпортер, що 
приймає претензії від споживачів та виконує 
функції виробника щодо задоволення вимог 
споживачів: АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані 
Україна», вул. Спаська, 30А, м. Київ, 04070, Україна.
Телефон гарячої лінії: 0 800 500 220. 
Дзвінки в межах України безкоштовні
logicvapes.com

3. АКТИВУЙТЕ
Вдихніть через 
мундштук картриджа, 
щоб розпочати процес 
випаровування.

2. З’ЄДНАЙТЕ
1. Витягніть змінний картридж Logic Compact 
(продається окремо) із захисної упаковки та зніміть  
з нього силіконовий наконечник.
2. Вставте змінний картриджу електронний випаровувач 
закритого типу Logic Compact. Магнітний замок має 
спрацювати з характерним звуком.

ІНДИКАТОРИ 
ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА
Заряд під час використання:
 З0-100 % безперервне біле світло
 1-29 % безперервне жовте світло
 0 % спалахи червоного світла
Заряд під час зарядки:
 80-100 % безперервне біле світло
 0-80 % спалахи білого світла

1. ЗАРЯДІТЬ
Вставте електронний 
випаровувач основою в 
роз’єм зарядного кабелю.
Швидка зарядка 
до 80% 
за 34 хвилини.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

http://logicvapes.com

