Verkorte handleiding Joyetech eGo AIO
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1. Draai alle onderdelen los van elkaar (zoals hierboven uitgebeeld)
2. Schroef B in C | Draai de coil (B) met schroefdraad aan de onderkant van het bovenstuk /
luchtschuif (C)
3. Vul A met e-liquid | Vul het e-liquidreservoir (A) met e-liquid tot maximaal het streepje wat
aangegeven wordt.
4. Draai BC nu op A | Draai nu het mondstuk (incl. coil) vast op het e-liquidreservoir. De coil komt
nu volledig in contact met de e-liquid. Draai alles stevig vast.
5. Zet D op C | Zet het mondstukje (D) van uw voorkeur (metaal of plastic) er op.
6. Laat nu de e-sigaret 2 minuten staan | In de coil (verdamper) zit een klein stukje katoen en deze
moet eerst de e-liquid kunnen absorberen. Dit is alleen noodzakelijk als er een nieuwe atomizer
wordt gebruikt.
7. Activeer de batterij | Door 5x snel achter elkaar op het led-lampje te drukken. Het lampje zal
even knipperen. Op dezelfde wijze kun je de batterij ook weer uitzetten.
8. U kunt gaan dampen | Druk pas op het led-lampje als het mondstukje in uw mond zit
De levensduur van een atomizer/coil kan variëren. Sommige exemplaren gaan slechts enkele dagen mee,
sommige wel 4 tot 6 weken. Je merkt vanzelf wanneer de atomizer vervangen moet worden. Hij produceert
dan weinig tot geen damp meer, of geeft een verbrandingssmaak.
Indien je een andere kleur LED verlichting wil, zet de batterij dan eerst uit (5 x klikken). Vervolgens houdt je
de knop enige tijd ingedrukt tot het LED lampje aangaat. Indien je nu telkens een keer op het knopje drukt
verandert de kleur van de LED. Je kunt hem ook uitzetten op deze manier. Indien je gewenste kleur hebt
bereikt, wacht dan even en activeer de batterij wederom door 5 x snel achter elkaar te klikken.
Voor de Joyetech eGo AIO gebruik je de Joyetech AIO / Cubis 0.6 Ohm coils of de Cubis 1.0 Ohm coils.
Mondstukje te heet : probeer een ander mondstuk (bijv. het mondstuk van de eGo ONE, of een universeel
mondstuk, beiden los verkrijgbaar).
Kom je er niet uit? Bel, mail of whatsapp ons gerust!
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LET OP :
EEN E-SIGARET IS EEN VERVANGER VOOR DE KLASSIEKE SIGARET EN MOET WORDEN
GEBRUIKT MET E-LIQUID. E-LIQUID KAN NICOTINE BEVATTEN. NICOTINE IS ZEER
VERSLAVEND EN SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID. BEGIN ER NIET MEE.

