Návod k obsluze elektronických cigaret eGo-C

Popis součástí elektronické cigarety:

1. Zabudovaná baterie:
Baterie společně s elektronickými prvky baterie je vložená do pouzdra, na jehož těle je tlačítko podsvětlené LED
diodou, která indikuje stav nabití baterie. Pokud při používání e-cigarety LED dioda 3x zabliká, znamená to, že je
baterie vybitá a je třeba ji dobít. Baterii nabíjejte pouze přiloženou nabíječkou. Nabití baterie je indikováno 3x
zablikáním a změnou barvy LED diody na nabíječce z červené na zelenou. Nabíjení trvá 3-6 hodin dle typu a
kapacity baterie.
Při nabíjení postupujte tak, že baterii našroubujete závitem do USB nabíječky a poté ji vložíte buď do síťového
adaptéru a poté zásuvky, nebo přímo USB zásuvkou do PC. Při utahování závitu nepoužívejte nadměrnou sílu,
hrozí poškození!
Baterie jsou typu Li-ion, nemají tedy paměťový efekt a to znamená, že je můžete nabíjet kdykoli a nečekat až
bude indikováno vybití LED diodou. Ihned po indikaci vybití přestaňte baterii používat. Životnost baterií je cca
300 nabití a jsou vybaveny funkcí zamykání tlačítka, které je chrání před nechtěným spuštěním. Zamčení i
odemčení se provede 5x stiskem tlačítka během 2 vteřin.
2. Atomizer:
Atomizer je součást e-cigarety, za pomocí kterého se odpařuje kapalina z cartridge a tím tvoří „dým“, který je
kuřákem vdechován. Atomizer se vkládá do základny a překryje se krytem. Nepoužívejte velkou sílu při
utahování závitu, hrozí jeho poškození. Životnost atomizeru je zhruba 1 měsíc a závisí na četnosti, správném
používání a údržbě. Po určité době již atomizer neprodukuje uspokojivé množství dýmu, prodloužit jeho
životnost můžete jeho vyčištěním vodou nebo lihem. Pak atomizer necháte vysušit, zakapete e-liquidem a
rozkouříte. Pokud ani po vyčištění atomizeru není produkce dýmu uspokojivá, vyměňte jej za nový. Praxí při
používání a údržbě se životnost atomizeru zvyšuje. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ATOMIZER BEZ NAPLNĚNÉ
CARTRIDGE!!
3. Cartridge (tank):
Je zásobník, ze kterého je e-liquid odpařován pomocí atomizeru. V případě, že jste zakoupili prázdnou cartridge,
je nutné ji před prvním použití naplnit e-liquidem což provedete tak, odstraníte silikonovou zátku ze spodní
strany cartridge a dovnitř nakapeme
e-liquid. Po vykouření e-liqudu, se cartridge znovu dokape stejným způsobem.

Způsob použití elektronické cigarety:
Před prvním použitím elektronické cigarety nabijte baterii dle bodu 1.
Po nabití baterie sestavte dle obrázku atomizer.
Pokud máte k dispozici prázdnou cartridge, nejdříve ji doplňte dle bodu 3.
Cartridge poté nasuňte na atomizér, tím se propíchne těsnící zátka a cigareta je připravena k použití. Pokud
cigareta špatně kouří, zkontrolujte propíchnutí silikonové zátky a nasazení opakujte, případně zátku
propíchněte např. párátkem. U této manuální baterie se dým vytváří za pomocí stisku tlačítka na těle ecigarety. V praxi to znamená, že při zahájení potahování stisknete tlačítko na těle baterie a pak zvolna
potahujete dým.
Uvolnění tlačítka se provede malou chvíli před skončením potahování tak, aby se nasál všechen vytvořený dým
z e-cigarety.

Bezpečnostní upozornění:
- baterii nevystavujte příliš vysokým teplotám a chraňte ji před vniknutím e-liquidu
- nenabíjejte baterie jinou než přiloženou nabíječkou
- nevhazujte baterie do ohně
- elektronickou cigaretu uchovávejte mimo dosah dětí. (zejména však součásti obsahující nikotin)

Důležité !!!
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.

