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.

Náustek
Clearmizér

Tlačítko ON/OFF
Baterie

Obsah balení:
•
•
•
•
•

1ks elektronická cigareta eGo-CE4 1100mAh
1ks USB adaptér
1ks USB kabel
1ks pouzdro
1ks plnička

Důležité upozornění:
Součástí elektronické cigarety Joyelife eGo-CE4 je LED tlačítko pro aktivaci baterie. Na
vybitou baterii Vás upozorní LED indikátor, který začne blikat po dobu 10 sekund. Tyto baterie
jsou typu Li-on, nemají tedy paměťový efekt a to znamená, že je můžete nabíjet kdykoliv a
nečekat až bude indikováno vybití LED diodou. Úplné vybití baterie může vést k částečnému
nebo celkovému poškození baterie. Životnost baterie je cca 300 nabití.

Zamčení i odemčení se provede 5x stiskem tlačítka během 2 vteřin. Pokud nechcete
delší dobu používat elektronickou cigaretu, odšroubujte clearmizér od baterie.

Pro nabíjení elektronické cigarety eGo-CE4 používejte pouze speciální nabíječky eGo,
které jsou součástí balení. Nezkoušejte dobíjet baterii jinou nabíječkou, může dojít k
poškození baterie. Výdrž baterie je individuální a závisí na tom, jak často používáte
elektronickou cigaretu. První nabíjení baterie proveďte nepřetržitě po dobu 2-3 hodin. Pro
nabití eGo-CE4 je potřeba odšroubovat baterii od clearmizéru. Samostatnou baterii připojte k
nabíječce. Na nabíječce se rozsvítí červené světlo, což znamená, že baterie se nabíjí. Jakmile
se červené světlo změní na zelené, je baterie nabitá a připravená k použití. Baterie se nabíjí v
běžné pokojové teplotě. Doba nabíjení je v průměru asi 2-3 hodiny.

Plnění clearmizéru CE4:
1. Odšroubujte kulatý (černý) náustek
2. Nalejte E-liquid do clearmizéru, tak aby se E-liquid nedostal do kovové trubičky, až do
úrovně 1,6ml.
3. Zašroubujte a neutahujte náustek.
4. Počkejte 1-2 minuty po prvním naplnění, aby se E-liquid dostal k cívce.

!!!POZOR!!!
Nenalévejte E-liquid do středního otvoru, kde se nachází žhavící spirálka!!
U této manuální baterie se pára vytváří až po stisku LED tlačítka na baterii. To znamená, že při
zahájení potahování stisknete
LED tlačítko na baterii a pak zvolna potahujete páru. Uvolněte tlačítko chvíli před skončením
potahování tak, aby se nasála
veškerá pára z elektronické cigarety.
Při prvních 10 potáhnutích nevdechujte páru z elektronické cigarety do plic, musí být odstraněna
výrobní technologická
tekutina.

Životnosti produktů:
Baterie - životnost 6 měsíců
Clearmizér - životnost cca 2-3 týdny (dle intenzity užívání) nebo 700-800 „šluků“

Důležitá bezpečnostní opatření:
• Používejte pouze originální příslušenství eGo-CE4. Nedoporučujeme uživatelům ukládat
elektronickou cigaretu eGo-CE4 s kovovými nebo magnetickými předměty jako např.: klíče,
mobilní telefony, apod. - může to způsobit poškození baterie. Pro Vaši bezpečnost
nenechávejte elektronickou cigaretu bez dozoru.
• Elektronická cigareta není hračka. Všechny díly výrobku uchovávejte mimo dosah dětí.
Jakýkoliv samovolný zásah do elektronické cigarety může vést ke ztrátě kvality kouření.
• Baterii nevystavujte příliš velkým teplotám nebo extrémní vlhkosti.
• Nevhazujte baterii do ohně.

Omezení použití :
• Elektronická cigareta není tabákový výrobek. Některé druhy E-liquidů obsahují nikotin.
Proto elektronickou cigaretu používejte stejně, jako jste zvyklí u běžných cigaret. Nikotin je
vysoce návyková látka. Elektronická cigareta není určena k léčbě nebo zmírnění jakékoliv
nemoci.
• Dle zákona 379/2005 Sb. platí zákaz prodeje elektronických cigaret a jejich součástí
osobám mladším 18 let!
• Elektronická cigareta není vhodná pro těhotné a kojící matky.
• Pokud máte alergii na nikotin nebo jakoukoliv kombinaci inhalačních léků, srdečních
onemocnění, diabetu a vysoký krevní tlak nebo astma, poraďte se před použitím se svým
lékařem.
• Ve výjimečných případech hrozí předávkování nikotinem, stejně jako u klasických cigaret.

