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Terima kasih untuk memilih SX Auto, box mod squonk otomatis YiHi, yang 
menggunakan teknologi baru ESS Yihi. ESS (Electronic Spray System) terintegrasi 
dengan teknologi kontrol chip, desain bentuk mekanikal unik, teknologi pemanas 
atomizer yang inovatif, dan teknologi perangkat lunak untuk pengatur suhu cerdas. 
Mod ini secara efektif menyatukan 4 bagian tersebut untuk perfoma maksimal dan 
memberikan anda rasa terbaik dan pengalaman terbaik saat ini.

Termasuk dalam kotak:
*1× SX Auto device
*1× SX-ADA atomizer
*1× Kabel mikro USB
*1× Buku manial
*1× Kartu garansi

Spesifikasi:
•Chipset : SX685J
•Kapasitas baterai: 1400mAh
•Kapasitas wadah: 3.5ML
•Materi wadah: PETG
•Kisaran suhu : F’   356°- 500°
C’   180°- 260°
•Daya isi maksimal: 5V/1A
•Arus lengang: <1 uA
•Kecepatan pompa E-liquid: 15-80(Auto mode)15-100(DIY mode)
• Ukuran perangkat: 81.8*48*20.3mm



Fitur：
•Teknologi pengatur suhu generasi ke-3
•Alat penetes atomizer otomatis dibuat untuk teknologi squonk otomatis.
•Kontrol suhu akurat - 16 kali lebih akurat dari sebelumnya – proteksi hisapan kering.
•Ketepatan konsumsi E-liquid yang belum pernah ada sebelumnya (E-liquid secara 
otomatis dipompa ke dalam ADA untuk menjaga tetap basah dan akan menarik 
kembali E-liquid yang tidak terpakai untuk mencegah kebocoran dan terbuang.
•E-Liquid disimpan dengan aman dalam kompartemen bawah yang tersegel, 
menghilangkan kemungkinan kebocoran.
•Driver Ess (Electronic spray system) mendeteksi jumlah E-liquid yang tepat untuk 
dipompa ke dalam atomizer sehingga memastikan setiap hisapan penuh dengan 
rasa dan enak.

Diagram Referensi

Tombol fire

Display LED

Tombol +
Tombol -



 

Bagaimana cara pengoperasian:
Petunjuk Penggunaan Pertama
Pemasangan fresh ADA pada perangkat baru:
Perangkat kosong baru membutuhkan 2 fase pemberian Eliquid awal seperti 
dijelaskan di bawah ini: (untuk perubahan koil berikutnya – lompat ke tahap 4)
1.Isi wadah Eliquid dan pasang atomizer ADA.
2.Tahan tombol fire sekali untuk memulai fase pemberian Eliquid pertama.
3.Ketika pompa berhenti, perangkat akan memasuki mode menganalisis selama 20 
detik (tombol fire akan berhenti).
4. Tahan tombol fire sekali lagi untuk memulai fase pemberian ke-2.
Setelah fase pemberian Eliquid ke-2 selesai, perangkat akan berhenti 
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selama 20 detik ketika koil menjadi basah (tombol fire akan berhenti).
5.Sekarang perangkat siap untuk vape.

Metode pengisian E-Liquid
1.Tarik ke bawah wadah E-Liquid untuk membongkar
2.Isi E-Liquid melalui lubang yang lebih besar (anda tidak perlu untuk membuka 
penutup).
3.Masukkan kembali wadah.

Sistem and konfigurasi
Untuk menyalakan perangkat, tekan tombol fire 5 kali berturut-turut

 X 5 appuis



Untuk mengunci perangkat: Tekan tombol fire sebanyak tiga kali, simbol kunci akan 
terlihat di layar.
Untuk membuka kunci perangkat: Tekan tombol fire sebanyak tiga kali
Panduan Pengoperasian Layar Utama (Ketika layar utama menyala dan tidak 
terkunci):
1. Metode Fire: Tekan tombol fire.
2.Tekan tombol atas/bawah untuk menyesuaikan kecepatan E-liquid yang naik ke 
ADA secara otomatis.
3.Tekan lama tombol atas, pompa akan secara manual menarik E-liquid dari wadah 
ke dalam ADA.
4.Tekan lama tombol bawah, pompa akan secara manual mengembalikan kelebihan 
E-liquid dari ADA ke wadah.

Konfigurasi menu :
Masuk ke menu:  Ketika perangkat menyala, tekan tombol fire sebanyak 5 kali untuk 
masuk ke menu konfigurasi
Pilihannya adalah:

Operation: Tekan tombol fire untuk beralih antar pilihan berbeda. Tekan +/- satu kali 
untuk menyesuaikan pengaturan.



       - Pilih antara 3 kekuatan mode vaping 

  • Tabel rentang daya mode:

Kawat Ni 0..2ohm ADA:             P1= 15-20W
                                                   P2= 25-30W
                                                   P3= 30-35W
Kawat SS316L  0.8ohm ADA:    P1= 10.5-12W
                                                   P2= 12.5-13.5W 
                                                   P3= 14-16W

            : Pengaturan proteksi suhu. (pengguna lanjutan).
            : RKembali ke menu utama.
            : Pilihan lainnya…
            : Penggantian suhu perangkat
            : Mematikan perangkat
            : Pembaruan perangkat lunak

Kembali ke Layar Utama: Tekan EXIT atau tunggu selama 5 detik.
Saran
•Kami sarankan menggunakan kecepatan pompa 20–35 untuk koil Ni 0.2 ohm dan 
kecepatan pompa 15-25 untuk koil SS316 0.8 ohm.
•Mode P3 adalah mode daya tinggi. Kami menyarankan pengguna E-liquid VG>80% 
dan E-liquid sangat manis untuk menggunakan mode P1/P2 untuk mendapat 
pengalaman vaping yang lebih baik. 



SX Auto mendung 2 mode vaping:
Mode Auto  untuk pemula dan vaping sehari-hari
Mode DIY untuk pengguna lanjutan.
Mode Auto: Secara otomatis akan cocok dengan semua konfigurasi dengan atomizer 
SX ADA.
Mode DIY: mode lanjutan untuk digunakan dengan atomizer SX yang dapat direbuild 
(hanya pengguna lanjutan)

Untuk masuk mode DIY:
Tekan dan tahan tombol + dan – secara bersamaan selama 3 detik.
DIY MODE akan tampil pada layar, dikuti dengan versi firmware dan resistensi koil .

Untuk kembali ke MODE AUTO: Masuk ke Menu --> DIY MODE tekan tombol +/- 
untuk mengubah menjadi Mode Auto.
Ketika dalam mode DIY, masuk ke menu akan memiliki lebih banyak opsi sebagai 
berikut:  
DIY mode: (Hanya pengguna lanjutan) Opsi menu adalah:

          
              - Sesuaikan pilihan Joules.
              - Atur proteksi suhu. (hanya pengguna lanjutan).
              -  Kembali ke menu utama



Pilih koil yang anda gunakan (Ni, SS ) atau mengatur nilai TCR berdasar-
kan koil yang anda pilih, atau tekan +/- untuk beralih antara TCR 
SS316,Ni200.
Tahan tombol “+” untuk atur ulang dan kunci resistensi ke suhu ruangan.
Tekan +/- untuk penyesuaian manual.
(Tekan tombol firing untuk embali)

Tekan tombol + - untuk beralih antara mode DIY dan otomatis.

Mematikan perangkat
Pembaruan perangkat lunak

             -  Pilihan lainnya…
             - Ubah suhu perangkat
             -

             
             -      

             -

             -
-            -

•Rentang Joule adalah 10-40J
(Maksimum Joule dibatasi untuk resistensi yang digunakan lebih tinggi dari 0.3 
Ohm).
Petunjuk Pembaruan:
1. Buka perangkat lunak SX MINI SXi di PC,Pilih pembaruan perangkat lunak dan 
pilih firmware yang diperlukan.(firmware dapat ditemukan di www.yihisxmini.com 
dalam Support->Download Center)
2. Pada perangkat SX Auto- masuk ke menu dan pilih Pembaruan (Tekan tombol +/- 
untuk masuk ke dalam mode Pembaruan)
- Layar akan menampilkan pemberitahuan: 
"UPGRADE" dan selanjutnya "UPGRADE MODE"
- Sekarang perangkat siap terhubung ke computer.



CATATAN:
* Tekan dan tahan tombol apapun selama 3 detik untuk keluar dari mode Pembaru-
an.
* Perangkat akan keluar dari mode Pembaruan secara otomatis setelah 1 menit 
diam.
3.Hubungkan perangkat ke computer melalui kabel USB.
4.Software SXi pada PC akan mengenali perangkat dan menunjukkan "Connected"
5.Tekan tombol "Upgrade" dalam software SXi di PC untuk memulai proses 
pembaruan.
Setelah proses pembaruan selesai, cabut kabel USB..

Catatan:
1. Jangan mencabut kabel USB selama proses pembaruan.
Jika terjadi kegagalan, menekan lama tombol akan mengembalikan ke halaman 
utama.
2.Jika komputer tidak mengenali perangkat saat pembaruan, silahkan coba kabel 
USB lain.
3.Silahkan gunakan versi MAC dari SXi software untuk pembaruan pada computer 
MAC.

Peringatan

    



Notice Error Solutions

No Atomizer
Alat penyemprot tidak 

terhubung, atau 
perangkat telah 

○Coba untuk 
masukkan ulang 
koil
Ganti koil baru

No Liquid
Peringatan pembaaran 

anti kering.

○Isi ulang tangki
○Sesuaikan 
kecepatan 
pompapompe

Low Battery!
Voltase baterai terlalu 
rendah. (Saat baterai 

<3.2 V)

Isi ulang daya 
perangkat

Low Resistance
Hambatan atomizer 
terlalu rendah (<0.1 

ohm)

Ganti koil

Short !
Unit telah mendeteksi 

kekurangan daya kelua

Hubungi support



Pencegahan：
Membuka body perangkat menghilangkan garansi.
Jangan meninggalkan perangkat dalam suhu tinggi atau kondisi lembab, yang 
kemungkinan merusak perangkat.
Jika e-liquid bocor ke badan perangkat, biarkan hingga benar-benar kering. 
Menggunakan perangkat pada saat basah dapat merusak elektronik.
Periksa keaslian perangkat dengan memasukkan kode keamanan di situs we resmi 
kami.
Berhati-hatilah agar tidak merusak USB saat mengisi daya.
Periode garansi perangkat adalah 6 bulan. Jika anda mengalami masalah dengan 
perangkat anda, silahkan hubungi layanan pelanggan kami melalui e-mail:
Cservice@yihisxmini.com.



Hanya digunakan untuk orang dewasa


