
Užívateľská príručka

Ego-W

Balenie obsahuje:

2x 650mAh batérie( môže sa líšiť podľa varianty zakúpeného modelu)
2x giantomizer ( tiež označovaný clearomizér)
2.0ml 2x krytka giantomizéru 1x prázdna plastová 5ml flaštička na dopĺňanie liquidu
1x USB 1x nabíjačka 1x ANG manuál

Pred tým ako začnete elektronickú cigaretu používať si pozorne prečítajte tento manuál.

Uskladnenie: eGoW by mala byť udržiavaná v čistote pravidelne t.j čistenie giantomizéra a ostatných
častí elektronickej cigarety.Predlžujete tým životnosť produktu.Občas treba vyfúknuť ostávajúci liquid
ktorý ostáva na dne giantomizéra. Batérie treba pravidelne dobíjať.

EGO W nabíjanie: používa 3,7V 650mAh (900mA, 1100mA podľa variantu zákúpeného balíčka),
vstupné napätie USB nabíjačky je AC 100V-240V 50/60Hz.

Vstupné napätie USB autonabíjačky je 4.2 420mAh.Tieto normy musia byť splnené.

Zloženie: eGo W sa skladá z nabíjačky,tank atomizéra,náustku a krytky.

Použitie: Vybalte Vašu eGo W z púzdra, odšrobujte vrchnú ochrannú krytku ktorá slúži na to aby sa
zabránilo zaprášeniu elektronických častí cigarety.Priesvitná časť ktorá sa nachádza pod ním
nazývaná giantomizér je pripravený na použitie.Ten je vsunutý do kovovej krytky s priesvitou časťou
ktorá slúži na lepšiu kontrolu liquidu.Nepoužívajte cigaretu vo vertikálnej polohe, nakoľko liquid
môže týmto spôsobom vytekať.Pri vdychovaní nedržte tlačidlo príliš dlho viac ako 5s nakoľko to môže
spôsobiť prehriatie atomizéra.V prípade že sa atomizér prehrieva, prestante používať a počkajte
aspoň 10s pokial ju začnete opäť používať. Batérie treba nabíjať vždy ak je dymivosť výrazne
znížená.Odšrobujte batériu od atomizéra, našrobujte na USB kábel a nechajte nabíjať.

Pozor! Prvý krát by sa mali batérie nabíjať po dobu 8h aj keď svetlo signalizuje ukončenie
rozsvietením zeleného svetla. Použite po dobu 20min a nechajte nabíjať ďalšiu 1h. Po tomto procese
môžte nabíjať batérie podla potreby. Pri bežnom nabíjaní nechajte nabíjať aspoň 3h aj ked LED svetlo
svieti na zeleno a signalizuje tak koniec nabíjania. Neuschovávajte batérie v príliš teplom prostredí,
predchádzajte nárazom, a držte mimo dosahu ostrých predmetov. Nabíjanie batérie je možné
výlučne len nabíjačkou z originál balenia. Neskúšajte nabíjať batérie iným zdrojom.F1 je možné nabiť
približne 300x potom sa výdrž batérii podstatne znižuje.



Plnenie: Giantomizér je možné naplniť liquidom pomocou priloženej plastovej flaštičky.

1 Odstraňte čierny náustok giantomizéru

2) Bateriu pevne pridržte v okolí spínacieho tlačítka a ťahom odnímte plášť plášť giantomizéru.

3) Odšroubujte giantomizér (priehladnú nádržku) z baterie. ( nikdy neplnte nádržku pri
našroubovanej batérií)

4. Doplnte Liquid ( môžete doplna) a zkompletujte cigaretu.

Pozor! Nedopĺňajte liquid do stredovej dierky silikonovej zátky ale do pripravenej malej dierky
(Poprípade môžete ihlu pretlačiť aj povedľa, medzi stenou giantomizéra a silikonovou zátkou)

Giantomizér nie je nutné čistiť vodou avšak ak je to potrebné po opláchnutí nechajte volne schnúť
alebo je možné použiť fén na dokonalé osušenie.Uistite sa vždy, že máte dostatok liquidu,v opačnom
prípade je možné atomizér poškodiť.

Záruka: Na produkty sa vzťahuje záručná v zmysle zákonov SR.


