Návod na použití elektronické cigarety eGo-L CE4 LCD
Balení obsahuje:
2x Tank atomizér
1x Nabíječka
2x Baterie (900 mAh)
1x Sáček na eGo-L CE4
1x USB nabíječka
5x Tank cartridge (prázdné)
1x Návod v anglickém jazyce

Tankový systém:
Elektronická cigareta eGo-LCD staví na předešlých úspěších elektronických cigaret eGo. EGo-LCD je
první e-cigareta, která používá nový systém nádržky na liquid (tanku) pro kapání e-kapaliny přímo do
své 1,1 ml velké nádržky (tanku) bez použití tkáně uvnitř.
Ego-LCD se skládá z nádrže zásobníku (tank cartridge), nádrže atomizéru (tank atomizér) a baterie.
Nabízí pětkrát tolik dýmavosti než ostatní běžné e-cigarety. Ego-LCD poskytuje realistický pocit
z kouření a nabízí spoustu dýmavosti díky mechanismům dvojí cirkulace předešlých cigaret eGo. Nová
funkce pro úsporu energie baterie zlepšuje efektivitu spotřeby energie.

Nabíjení
EGo-LCD používá 3,7 volt dobíjecí baterii s úsporou energie (Úspora/Bezpečná funkce), která vám
umožní zapnout a vypnout baterii. Tím se zabrání nechtěnému vybíjení baterie, v čase, kdy není
používána. Plné nabití baterie trvá cca 5 hodin. Baterie je opatřena mikročipem, aby se zabránilo
jejímu přebití. Nabíjení se automaticky zastaví, když je baterie plně nabitá.

Chcete-li nabít baterii, opatrně připojte baterii do USB nabíječky. Připojte USB kabel do USB nabíječky
nebo vašeho počítače. Baterie by měla blikat, aby bylo zřejmé, že se nabíjí. Světlo na USB nabíječce
při nabíjení svítí červeně. Je-li plně nabitá, kontrolka svítí zeleně.





Používejte pouze speciální nabíječku USB, aby se zabránilo poškození baterie.
Ke správnému nabití baterie použijte USB port vysokého napětí.
Před prvním použitím baterii plně nabijte. Díky tomu bude mít baterie lepší výdrž a
prodloužíte tím její životnost.

Jak složit Vaši eGo-LCD
Ke složení e-cigarety potřebujete baterii, atomizér a cartridge. Nejdříve zašroubujte baterii do otvoru
atomizéru (ve směru hodinových ručiček). Poté jemně vložte naplněný díl do atomizéru. Netlačte na
naplněný díl při vkládání do atomizéru, mohli byste svou cigaretu eGo-LCD poškodit.

Jak používat Vaši eGO-LCD
Cigareta funguje pouze, pokud stisknete LED tlačítko. Stiskněte LED tlačítko a současně vdechujte. Po
vdechnutí tlačítko pusťte. Pokud tlačítko stisknete, LED dioda se rozsvítí. Příliš dlouhým tisknutím
tlačítka, můžete zařízení přehřát a poškodit eGo-LCD.

Baterie
Před prvním použitím baterii plně nabijte. Díky tomu bude mít baterie lepší výdrž a prodloužíte tím
její životnost. Pro dobrý stav baterie, nevystavujte zařízení vlhkému nebo horkému prostředí.
Předcházejte pádům baterie. Nepoužívejte na baterii sílu. Nevystavujte baterii ostrým předmětům.

Liquid (náplň)
Chcete-li zabránit vytékání liquidu z náustku, čistěte víčko a vaporizer, aby se zabránilo ucpání. Před
použitím, očistěte přebytečnou tekutinu z celého plnícího otvoru. Pokud dojde ke kontaktu liquidu se
rty, okamžitě je otřete nebo důkladně opláchněte vodou. Nepijte liquid. Používejte pouze dle pokynů.
Udržujte mimo dosah dětí a zvířat. Neskladujte na horkém místě a nevystavujte přímému slunečnímu
světlu. Neskladujte v chladu, aby se zabránilo zamrznutí. Nesprávné skladování může způsobit
zkažení nebo ztrátu chuti e-liquidu.

Atomizér
Pokud se atomizér přehřívá, počkejte, až se vrátí do normální teploty před dalším použitím. Pokud je
topné těleso v atomizéru suché, bude produkovat hořící chuť. Ujistěte se, že je dostatečné množství
liquidu v nádržce, abyste zabránili vyschnutí topného tělesa.
Akumulátor je dodáván vypnutý. Pokud je vypnutý, nebude eGo-LCD fungovat, ani když stisknete
tlačítko. Chcete-li eGo-LCD zapnout, stiskněte 5x tlačítko během 2 sekund. LED dioda se rozsvítí.
Chcete-li baterii vypnout, stiskněte tlačítko 5x během 2 sekund.

Plnění zásobníku liquidem
V předchozích verzích e-cigaret eGo byla ke kapání liquidu do zásobníku potřebné vata. eGo-LCD již
vatu nepoužívá. K plněné jen otevřete víčko, nakapejte kapalinu do zásobníku a víčko zavřete.

Údržba
K udržení správného fungování vaší eGo-LCD, dbejte pokynů dle tohoto návodu a pravidelně cigaretu
čistěte. Dbejte na to, aby se nedostal prach do atomizéru a baterie.

