Návod k obsluze elektronické cigarety eGo-T (tank systém)
Děkujeme Vám za zakoupení naší elektronické cigarety a gratulujeme k rozhodnutí šetřit jak vlastní
zdraví a peníze, tak i zdraví lidí pohybujících se ve vašem okolí.
Věnujte prosím pozornost tomuto návodu a při používání e-cigarety postupujte dle následujících
instrukcí. Předejdete tak její špatné funkci nebo případnému poškození.
E-cigareta není tabákový výrobek, obsahuje však nikotin, není vhodný pro těhotné a dle zákona číslo
379/2005 Sb. platí zákaz jejího prodeje osobám mladším 18 let! Proto e-cigaretu používejte stejně,
jako jste zvyklí u běžných cigaret.
Ve výjimečných případech hrozí předávkování nikotinem, stejně jako u klasických, tabákových
cigaret.

Sada obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2x baterie (650mAh)
2x normal TANK atomizér eGo-T
5x TANK cartridge eGo-T (PRÁZDNÉ)
1x USB nabíječka
1x AC nabíječka
1x manuál (v angličtině)
pouzdro (sáček) eGo-T
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Zkušenosti s eGo-T
Celý systém eGo-T je postaven na úspěchu standardní verze elektronické cigarety eGo. Baterie
(650mAh) Vám vydrží nabitá na cca 800 potažení, většině kuřáků vystačí pohodlně na celý den
kouření. Je to první model s převratným TANK systémem plnění e-liquidu přímo do nádržky (1,2ml),
k plnění teda již nejsou potřebné žádné vatičky. eGo-T zajistí reálné cítění a nabízí velké množství
páry s mechanismem dvojitého proudění vzduchu.

Nabíjení baterie
eGo-T používá k provozu Li-Polymerovou opakovaně dobíjecí baterii, která pracuje s napětím 3.7 V,
650 mAH. Baterie je chráněná mikročipem proti přebití. Nabíječ se automaticky po dosažení
maximální kapacity baterie odpojí. Proces nabíjení trvá cca 5hodin.
Baterii jemně našroubujte na USB nabíječ, který zasuňte do AC-síťového adaptéru nebo přímo do
USB výstupu Vašeho počítače. Po zapojení se na USB nabíječce rozsvítí červené světlo, které svítí
během celé doby nabíjení. Zelené světlo znamená úplné nabití baterie.
Baterie je osazena bezpečnostním tlačítkem (tzv. 5 click protection), kterým lze baterii uzamknout
proti nechtěnému zapnutí. Při stisknutí tlačítka 5x rychle za sebou (během 2 sekund) se baterie
uzamkne, uvidíte LED světlo svítit. Pro odemknutí baterie je potřeba opět tlačítko 5x rychle stisknout.
Baterie je dodávána ve vypnutém stavu. Baterii nepoškozujte, nevystavujte vysokým teplotám,
vlhkýmu prostředí a nárazům. Pro docílení dlouhé životnosti, nabíjejte baterii vždy do plna a
pravidelně, časté dobíjení i pokud není baterie zcela vybitá není na škodu a nehrozí díky použité
technologii tzv. pamětový efekt.

Jak složit Vaší eGo-T
Ke složení e-cigarety potřebujete baterii, atomizér a cartridge. Nejdříve zašroubujte baterii do otvoru
atomizéru (ve směru hodinových ručiček). Do atomizéru zasuňte na jehlu s knotem naplněný
cartridge. Cartridge na jehle neotáčejte, abyste se vyvarovali vytečení e-liquidu. Vždy po
odšroubování baterie od atomizéru, zkontrolujte kontaktní plochu baterie, zda na ní není liquid,
případně prostor baterie vysušte papírovým obrouskem. Vytečení malého množství e-liquidu není
závada, a může být zapříčiněna příliš silným nebo častým sáním.
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Použití cigarety eGo-T
Cigareta eGo-T je funkční pouze se zmáčknutým tlačítkem podsvíceným LED modrým světlem.
Zmáčknete tlačítko a vdechujte současně. Uvolnete tlačítko po vděchnutí. Zmáčknutí tlačítka příliš
dlouhio může způsobit přehřátí a následné poškození eGo-T cigarety.

 Liquid – tekutá náplň
Pro zabránění nadměrného vytékání kapaliny z náustku, prosím čistěte víčko a cestu pro páru často,
aby se zabránilo jejímu ucpání. Vyčistěte přebytek liquidu okolo plnicího otvoru před použitím. Když
dojde ke kontaktu liquidu se rty, utřete je ihned nebo omyjte vodou. Nepijte liquid. Skladujte na
bezpečném místě, z dosahu dětí nebo domacích zvířat. Neskladujte v horkém prostředí nebo na
slunci. Neskladujte v příliš chladných místech, aby nedošlo k zamrznutí. Nesprávné skladování může
způsobit ztrátu příchutě nebo zkažení liquidu.

 Atomizér
Jestliže se atomizér přehřeje, čekejte než se vrátí do normální teploty před použitím. Když je hřejíci
element v atomizéru suchý, bude to produkovat spálenou chuť. Zajištěte, aby v tankovací nádržce
bylo vždy dostatečné množství liquidu, zabránite tak vysychání hřejícího elementu.
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Plnění zásobníku liquidem
V předchozí verzi e-cigarety byla ke kapání liquidu do zásobníku potřebné vata. eGo-T již vatu
nepoužívá. Jen otevřete víčko, nakapejte kapalinu do zásobníku a víčko zavřete. eGo-T dělá plnění
jednoduchším.

Údržba
Pro dobré fungování e-cigarety postupujte dle pokynů uvedených v tomto návodu a pravidelně ji
čistěte. Dejte pozor na prach na atomizéru a baterii.
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