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Tanım ve Özellikler
YiHi SX485J işlemci tarafından desteklenmektedir
Maksimum 85 watt / joule çıkışa sahip tek bir 18650/20700/21700 batarya ile çalışır. 
(Batarya tam dolu)
TFT renkli ekran
Joystick kontrolü (sol, sağ, yukarı, aşağı ve aşağı bastırma olarak, beş yönlendirme)
Boyut: L89 mm x W41.5 mm x H31.5 mm
Değişken enerjili tüm TC kablolarını, SS / Ti / Ni… destekler.
Çıkarılabilir pil.
Yenilikçi teknoloji SXi-Q kontrol sistemi - Kendi zevkinizi, logonuzu ve menü adınızı özelleştirin.
Isı kontrolü: Anti-dry yanma teknolojisi.
Çıkış enerjisi: 10J-85J. 212-572°F / 100-300°C.
Direnç: 0.05-3.0 ohms (Enerji mod).
Çıkış Gerilimi: 0.7 - 9.5 Volts.
Direnç: 0.05 ohms - 3.0 ohms (Güç mod).
Tat modları: Çok güçlü , Güçlü, Normal, Hafif, Eko & SXi-Q-S1 ~ S5 ve amatör modu .
Alçaltıcı & Yükseltici, DC-DC Dönüştürücü.
Paslanmaz çelik, sağlam ahşap veya karbon fiber, vb
Yazılım Güncelleme. Grafiksel kullanıcı arayüz.
Ters polarite, kısa koruma,düşük direnç, düşük voltaj, aşırı ısınma ve bataryanın aşırı şarj koruması.
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Kullanımı:

Menu:Ana arayüzdeki kısa yollar:
Joystick işleyişi:

Örnek Şema

 

Cihazı açmak için: ‘Fire’ düğmesine 2 saniye içinde 5 defa hızlıca basınız
Cihazı kapatmak için: Menü'ye girmek için ‘Fire’ düğmesine 5 kez tıklayın ve joystick ile  
"Sistem Kapalı"( System Off) yı seçiniz.
Cihazı kilitlemek için: Kilitlemek için ‘Fire’ düğmesine üç kez basınız.
Cihazın kilidini açmak için: Kilidi açmak için’Fire’ düğmesine üç kez basınız.

Amatör modu ile Profesyonel mod arasında geçiş yapmak için joystiği sola 3 saniye kadar itin
1.Anatör Mod:
Watt değeri ayarlanabilir.Joystick'e bir kez basın ve watt değeri kırmızıya dönecektir.Joystick’i 
yukarı ve aşağı doğru itirek watt değerini ayarlayabilirsiniz.
2.Profesyonel Mod:
   a. Güç,Enerji,Sıcaklık ve Coil’i ayarlamak için joystick'e doğrudan basınız.. Kırmızıya 
dönüştüğünde, joystick’i yukarı veya aşağı iterek istediğiniz değerleri seçebilirsiniz. Sıcaklık 
kırmızıya dönüştüğünde, joystick sola veya sağa doğru itilerek sıcaklık birimleri Fahrenheit ve 
Santigrat arasında değiştirilebilir.
  b. Joystick'i sağa doğru hareket ettirerek belleğin M1’den M5’e değişmesini sağlayabilirsiniz..
  c. Joystick'i sola hareket ettirerek Tat mod değerlerini ayarlayabilirsiniz (Eko, Hafif ,Normal , 
Güç , Güçlü +, SXi-Q-S1 ~ S5)

3. Ekran parlaklığını ayarlamak için joystick'i yukarı doğru hareket ettiriniz.
4.’Bypass Mod’ile‘Normal Mod’ arasında geçiş yapmak için joiystick’i aşağı doğru 3 saniye 
boyunca basılı tutunuz.(ByPass mod : cihazdaki elektrik enerjisini sınırlayan devre yok 
sayılıp daha güçlü çekim yapmanızı sağlar)
5. Direnci sıfırlamak için Joystick'i 5 saniye basılı tutunuz.

1. Menü’ye girmek için ‘Fire’ düğmesine 5 defa hızlıca basınız. 
2. Menü’deki tüm işlevleri ayarlamak için joystick’i aşağı veya yukarı itiniz.
3. Ayarlamak istediğiniz işlevi seçiniz,alt menüye girmek için joytick’i bir kez aşagıya 
itiniz,burada joystick’i aşağı veya yukarı hareket ettirerek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. 
4. Önceki menüye veya ana arayüze geri dönmek için joystick'i sola doğru itiniz.
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Konfigurasi Standar:
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Terima kasih telah memilih produk SXmini. YiHi SXmini dirancang khusus untuk para 
pengguna profesional dan kelas terbaik (High-End Vapers).

SXmini SL Class didukung oleh processor YiHi SX485J dengan layar warna TFT. Terbuat 
dari material stainless steel 316. Untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat, 
diharapkan pengguna untuk memperhatikan diagram dan membaca manual ini dengan 
seksama.

* 1x SXMini SL Class (Tidak termasuk baterai)
* 1x USB Kabel
* 1x Buku Panduan
* 1x Kartu Garansi
* 1x Kartu Peringatan
* 1x Tas dan Kotak

Cihazı kapatınız 
Her türlü ‘coil’i kullanmak için TCR değerini ayarlayınız. (kullandığınız coil 
başlığındaki tele göre watt ayarlarını düzenleme)

Ana arayüzün bekleme süresini ayarlayın..

’Atomizer’i bağlayın yada bağlantıyı kontrol ediniz. 

Önlemler：
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Kullanırken yaşadığınız ülke veya bölgenin yasalarına ve düzenlemelerine uymaya dikkat 
ediniz.
Ekranı iyi korumaya özen gözteriniz.  
Cihazın gövdesini açmak yasaktır, aksi takdirde garanti geçersiz olacaktır.
Cihazınızı yüksek sıcaklıklara ve nemli ortamlara maruz bırakmayınız, aksi takdirde bu 
cihazlara zarar verebilir.
Lütfen kullanmadan önce pillerin yüzeyinin hasarsız olduğundan emin olunuz.
E-likidin cihazın gövdesine sızmamasına dikkat ediniz.Sızması durumunda cihazı 
kullanmayınız ve zaman içinde kurutunuz, cihazın ‘chipset’ine zarar vererek cihazın kullanım 
ömrünün kısalmasını önleyiniz.
Güvenlik kodunu kullanarak resmi internet sitemizden cihazın gerçekliğini kontrol ediniz
Resmi distribütörümüzden alınmayan SXmini ürünleri garanti kapsamında değildir.
USB kablo temel olarak yazılım güncellem içindir.Cihazı şarj etmek için kullanmayı tercih 
ediyorsanız,zarar vermemeye özen gösteriniz
Cihazın garanti süresi 1 yıldır.
Bu cihaz güncelleme özelliğine sahiptir. Bu içerikler zaman içerisinde güncellenecektir.Son 
gelişmeler,görüş ve önerileriniz için lütfen internet sitemizden bize ulaşınız. SXmini SL class 
yazılım güncellemesi yaparken sorun yaşarsanız , lütfen müşteri hizmetlerine e-mail yoluyla 
irtibata geçiniz. E-mail :Cservice@yihisxmini.com

Anti-dry yanma tehlikesi

Chipset çok sıcak

Pil gücü yeterli değil.

Pil voltajı çok düşük.

Direnç çok düşük.

Kısa devre

Pil voltajı çok yüksek.
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