
Návod k obsluze elektronické cigarety eGO-W 650mAhD 
 
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, proto není vhodná pro těhotné a dle zákona číslo 
379/2005 Sb. platí zákaz jejího prodeje osobám mladším 18 let! Tuto e-cigaretu používejte stejně, jako jste 
zvyklí u běžných tabákových cigaret.  
 
Ve výjimečných případech u ní hrozí předávkování nikotinem, stejně jako je tomu u klasických tabákových 

cigaret. 

 

 

 
 Popis součástí elektronické cigarety: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baterie se spínačem 

Cartomizer 

Náústek 

Kryt náústku 



 1. Zabudovaná baterie:  
Baterie společně s elektronickými prvky je uložená do pouzdra, na jejímž těle je spínač poosvětlený LED diodou, 

která zároveň indikuje stav baterie. Pokud při používání e-cigarety LED dioda 10x zabliká, znamená to, že je 

baterie vybitá a je třeba ji dobít. Baterii nabíjejte pouze přiloženou nabíječkou, předejdete tím tak jejímu 

poškození. 

 Při nabíjení může docházet k občasnému problikávání LED diody z červené na zelenou. Nabití baterie je však 
indikováno až stálou změnou barvy LED diody na zelenou. Nabíjení trvá od 2-5 hodin dle typu baterie. Při 
nabíjení postupujte tak, že baterii našroubujete závitem do USB nabíječky a poté ji vložíte do PC nebo přes 
síťový adaptér přímo do zásuvky. Při utahování závitu nepoužívejte nadměrnou sílu, hrozí tím jeho poškození! 
Při nabíjení svítí červeně dioda na nabíječce a modře dioda pod spínacím tlačítkem baterie. Po nabití svítí 
nabíječka zeleně a dioda na baterii zhasne. Všechny 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 baterie je dle typu 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.Kryty cartomizeru a náustku:  
Kryt cartomizeru je volně nasunutý na cartomizeru a před plnění jej tahem odstraňte. V krytu je volně zasunutý 
náustek, který je chráněn krytkou. Kryt náustku má bajonetový zámek – odstraňuje se otočením a stažením.  
 
 
3. Cartomizer:  
Cartomizer je součást e-cigarety, za pomocí kterého se odpařuje kapalina z jeho zásobníku a tím se tvoří „dým“, 
který je kuřákem vdechován. Připojuje se k baterii pomocí závitu. Pokud jste zakoupili prázdný cartomizer, je 
třeba ho před prvním použitím naplnit e-liquidem. Cartomizer se plní injekční stříkačkou nebo přiloženou 
lahvičkou s jehlou. První naplnění provedete tak, že injekční stříkačkou nebo přiloženou lahvičkou propíchnete 
připravený otvor na horní straně cartomizeru (ne otvor uprostřed, ale na kraji)!! Po propíchnutí gumové 
těsnění skrz nádržku naplníte e-liquidem. První propíchnutí otvoru proveďte s cartomizerem našroubovaným k 
barerii, jinak hrozí vytlačení středové trubičky jehlou a tím protečení e-liquidu  
POZOR! CARTOMIZER PLŇTE VŽY ODPOJENÝ OD BATERIE!! HROZÍ PROTEČENÍ E-LIQUIDU CARTOMIZEREM A 
POŠKOZENÍ BATERIE!  
Po vykouření e-liqiudu, se cartomizer znovu naplní stejným způsobem. Životnost cartomizeru cca 20 dní a závisí 
na četnosti a správném používání.  

 

 
 Způsob použití elektronické cigarety:  
Před prvním použitím elektronické cigarety nabijte baterii dle bodu 1. Pokud máte prázdný cartomizer, nejdříve 
jej doplňte dle bodu 2. Cartomizer poté připojte k baterii a nasuňte na něj kryt. Tímto je e-cigareta připravena k 
použití. U této manuální baterie se dým vytváří za pomocí stisku tlačítka na těle cigarety. Znamená to, že 
nejprve sepnete a držíte tlačítko baterie a zvolna potahujete vytvářený dým. Tlačítko uvolněte malou chvíli 
před ukončením potahování tak, aby byl vdechnutý veškerý vytvořený dým a nesrážel se v náustku zpět v 
kapalinu.  

Bezpečnostní upozornění:  
- nevhazujte baterie do ohně  
- elektronickou cigaretu uchovávejte mimo dosah dětí. (zejména součásti obsahující nikotin) 


