
Özellikler ve özellikler:

Standart Yapılandırma

SXmini MX Sınıfını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Profesyonel ve üst seviye kullanıcılar 
için özel olarak tasarlanmıştır. Güvenliğinizi ve doğru kullanımı sağlamak için, lütfen ekteki 
diyagramları gözden geçirin ve bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

 1 × SXmini MX Sınıfı cihaz
 1 × USB kablosu
 1 × Kullanım kılavuzu
 1 × Garanti belgesi
 1 × Uyarı kartı
 1 × Hediye kutusu ve çantası

.  YiHi SX480J-BT işlemcisi tarafından desteklenmektedir.

.  Tek bir 18650 batarya aygıtı, maksimum 75 watt çıkışı var.

.  TFT ips HD ekranı

.  Joystick kontrolü

.  Bluetooth APP kontrolü, Android ve iOS, telefondaki tüm ayarları yapın.

.  Boyut: L95.2mm X W44mm X H28 mm

.  Değişken Joule tüm TC telini, SS / Ti / Ni'yi destekler ...

.  Çıkarılabilir pil.

.  Yeni yenilikçi teknoloji SXi-Q kontrol sistemi - Kendi lezzet, logo ve menü adınızı  
   özelleştirin.
.  Sıcaklık kontrolü: Anti-dry yanma teknolojisi.
.  Çıktı Joule'si: 10J-75J. 212-572 ° F / 100-300 ° C.
.  Direnç: 0,05-0,3 ohm (Joule modu).
.  Çıkış Gerilimi: 0,7 - 9,5 Volt.
.  Direnç: 0,05 ohm - 3,0 ohm (Güç modu).
. Tat modları: Güçlü +, Güçlü, Standart, Yumuşak, Eko ve SXi-Q-S1 ~ S5 ve acemi modu.
. Buck-Boost ve Boost, DC-DC Dönüştürücü.
. Çinko Alaşımlı, Paslanmaz Çelik
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Pil ömrü Pil ömrü

Amper
 tüketimi

             Puf sayacı              Puf sayacı

 Nasıl çalıştırılır:

Örnek şema :

Kumanda kolunun çalışması:

Cihazı açmak için: Yangına kısa süre 5 saniye, 2 saniye içinde basın Cihazı kapatmak 
için: Menü'ye girmek için ateşleme butonu üzerinde 5 kez tıklayın ve "Sistem Kapalı" 
seçeneğini seçin ve joystick'e basın.
Cihazı kilitlemek için: Kilitlemek için ateşleme düğmesine üç defa basın.
Cihazın kilidini açmak için: Kilidini açmak için üç defa ateşleme düğmesine basınız.

Acemi modu ve Gelişmiş mod arasında geçiş yapmak için joystiği 3 saniye sola çekin.
1.Novice Modu:
Watt ayarı yapılabilir. Kumanda çubuğuna bir kez basın ve watt değeri kırmızıya döner. 
Parametre, kumanda çubuğunu yukarı ve aşağı doğru çekerek ayarlanabilir.
2. Gelişmiş Mod:
A.Güç, Joule, Sıcaklık ve Bobini ayarlamak için kumanda çubuğunu doğrudan itin. 
Kırmızıya dönüştüğünde, parametre, kumanda çubuğunu yukarı veya aşağı doğru 
çekerek ayarlanabilir. Sıcaklık kırmızıya döndüğünde, sıcaklık birimleri, kumanda 
çubuğunu sola ve sağa çekerek Fahrenheit ve Celsius arasında değiştirilebilir.

sı degeri

 . Yükseltilebilir bellenim. Grafik kullanıcı arabirimi.
 . Ters polarite, kısa koruma, düşük direnç, düşük pil voltajı, aşırı ısınma ve pil aşırı
   şarj korumas        
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Kaydedilen 
hafıza Kaydedilen hafıza

Rezistans 
 Değeri Rezistans  Değeri

Çıkış voltajı
Bluetooth
 sinyali

Bluetooth 
sinyali

Kullanıcı 
modu Kullanıcı modu

Batarya  voltajı Batarya  voltajı

Sıcaklık değeri

ısı değeri

Coil seçimi



Menü işlemi: Önlemler ve garanti şartları

B.Flaş belleğini M1'den M5'e çevirmek için Joystick'i sağa kaydırın.
C. İçim modunu ayarlamak için Joystick'i sola kaydırın (Eko, Yumuşak, Standart,  
Güç, Güçlü +, SXi-Q-S1 ~ S5)
3. Ekran parlaklığını ayarlamak için kumanda çubuğunu yukarı kaldırın.
4. Aygıtı baypas modu ve normal mod arasında değiştirmek için kumanda  
çubuğunu 3 saniye aşağıya indirin.
5. Bluetooth'u açmak veya kapatmak için kumanda çubuğunu sağa 3 saniye getirin. Bluetooth 
sinyali beyaza dönüştüğünde (    ), Bluetooth'un açık olduğunu gösterir. Bluetooth sinyali mavi 
olduğunda (    ), Bluetooth'un kapatıldığı anlamına gelir.Bluetooth sinyali gri yanarsa, Bluetooth 
kapatılır.
6. Direnci sıfırlamak için Kumanda düğmesine 5 saniye boyunca basın.

1. Menüye girmek için ateş düğmesine 5 defa basın.
2. Menüdeki tüm işlevleri ayarlamak için kumanda çubuğunu yukarı veya aşağı doğru basın.
3. Ayarlamanız gereken işlevi seçin, joystick'i yukarı veya aşağı doğru çekerek ayarları yapmak 
için alt menüye girmek için joystick'e bir kez basın.
4. Önceki menüye dönmek veya ana arayüze dönmek için joystick'i sola çekin.
Sistem kapalı: Cihazı kapatın

Manuel TCR: Her çeşit bobin kullanmak için TCR değerini ayarlayın.
Bluetooth: Cihazla eşleştirmek için Bluetooth'u açın.
Bekleme süresi: Ana arabirimin bekleme süresini ayarlayın.
Atomizer kontrol edin: Atomizer bağlayın veya atomizer bağlantısını kontrol edin.
Kuru bobin, sıvı yok: Kuruma öncesi yanma uyarısı
Çok sıcak: Yonga seti çok sıcak.
Zayıf pil: Pilin gücü yetmiyor.
Pili kontrol edin: Pili voltajı çok düşük.
Düşük direnç: Direnç çok düşüktür.
Kısa :: Kısa çıkış
Yüksek pil: Pilin voltajı çok yüksek.

. Kullanırken yaşadığınız ülkenin veya bölgenin yasal yasa ve yönetmeliklerine uymanız  
  gerekir.
. Ekranı iyi korumak önemlidir.
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Engel önleme ve eşleştirme Önlemleri:

Instruction of Bluetooth function. Cihazın gövdesini açmak yasaktır, aksi takdirde garanti geçersizdir.
. Cihazı yüksek sıcaklığa veya nemli koşullara maruz bırakmayın, aksi takdirde 
  Aygıt zarar  görebilir.
. Lütfen kullanmadan önce pillerin yüzeyinin tamamlandığından ve hasar 
  görmediğinden emin olun.
. E-sıvı cihazın gövdesine sızdırılmışsa lütfen iç talaş setine zarar vererek cihazın ömrünü 
  uzatmaktan kaçının.
. Resmi web sitemizde güvenlik kodunu girerek cihazın doğruluğunu kontrol edin.
. Resmi distribütörümüzden satın alınmayan tüm SXmini ürünleri kapatılacaktır DEĞİLDİR
  Fabrika garantisi ile.
. USB bağlantı noktası esas amacı yükseltmek içindir. Şarj etmek için kullanmayı tercih  
  ederseniz, kullanım ömrünü garantilemek için lütfen fişini takın veya fişini çekin. Cihazın 
  garanti süresi bir yıldır ve USB portu son kullanıcı tarafından satın alınma tarihinden itibaren 
  üç aydır.
. Bu cihazın gelecekteki yükseltme kapasitesi vardır. Bu kılavuzun içeriği gelecekteki 
  güncellemelere sahip olacak. En yeni bilgiler için web sitemize bakınız. SXmini MX sınıfınızı  
  yükseltirken herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen müşteri hizmetlerimize e-posta yoluyla 
  ulaşın:  Cservice@yihisxmini.com

Lütfen cihazın menüsünü girin, Bluetooth'a geçin, girmek için joystick'e basın ve daha sonra 
joystick'e basın. Cihaz eşleştirmeye başlar.
Lütfen cep telefonunuzun Bluetooth'unu açın ve SXi uygulamasını açın. "Bağlan" a basın ve 
Bluetooth sinyali yaklaşık 10 saniye boyunca parlamaz. Griye döndüğünde, cihaz telefona 
bağlanabilir. Bağlanırsa, Bluetooth sinyali beyaza dönüşecektir.

. Eşleme işlemi sırasında, App cihazla otomatik olarak yeni bir eşleşme kodu 
oluşturur ve bu kod hem telefonunuz hem de cihazınız tarafından hatırlanır. 
Cihazı başka bir telefonla eşleştirmediyseniz, bundan sonra tekrar eşleştirmeye 
gerek yoktur. Cihaz kodu hatırladıktan sonra, diğer ,Telefonunuz da  (SXi APP  
Yüklü olsa bile) cihazla eşleştirilmediği sürece bu cihazla bağlanamaz.
Son kullanıcının birçok farklı telefonları varsa, telefonu her kontrollerinde 
değiştirdikleri zaman, cihazı telefonla eşleştirmeleri gerekir. Cihaz sadece yeni 
eşleştirilen telefonu hatırlar.
. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçin: 
Cservice@yihisxmini.com
Not :Türkiye de  SERVİS HİZMETİ  verilmektedir 
osmantekeli32@hotmail.com  :                                                
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