E-cigareta Joyetech eGo AIO, 1500 mAh, 2 ml – NAVODILA ZA UPORABO:
Pred uporabo pozorno preberite navodila! S pravilnim rokovanjem napravi zagotovite daljšo življenjsko dobo. E-cigareta Joyetech eGo AIO je visokozmogljiva, a majhna
naprava v standardni EGO (okrogli) obliki. Ima vgrajeno 1500 mAh baterijo, rezervoar pa zadrži do 2 ml e-tekočine.
Vsebina začetnega kompleta:
1x e-cigareta Joyetech eGo AIO (1500mAh baterija + rezervoar s pokrovom + ustnik),
2x grelna glava BF SS316 (0.6 Ohm),
1x dodatni ustnik iz organskega stekla,
1x Micro USB kabel za polnjenje baterije prek standardne USB reže,
1x navodila za uporabo.
UPORABA:
1)vklop/izklop naprave: 5x hitro (v roku dveh sekund) pritisnite na aktivacijski gumb.
2)E-cigareta deluje z napredno grelno glavo BF SS316 0.6 Ohm, ki jo morate
namestiti v uparjalni del naprave.
3)Kako začeti postopek uparjanja? Pred uporabo morate rezervoar napolniti
Z e-tekočino in na pokrov rezervoarja namesiti grelno glavo. Ko pri ustniku vdihnete,
hkrati držite aktivacijski gumb, ki se nahaja na vrhnjem delu baterije. Gumb
stiskate dokler vdihujete, toda največ 10 sekund. Pazite, da e-cigareto s stikalom
vklopite, preden pričnete z vdihovanjem, in jo izklopite šele, ko z vdihovanjem
prekinete.
»CHILDPROOF« VAROVALO: pokrov rezervoarja (skupaj z ustnikom) se odpira s
potiskom navzdol, s čimer preprečuje, da bi ga lahko odprli otroci in prišli v stik z
e-tekočino. Če želite pokrov odpreti, morate le-tega torej najprej potisniti navzdol in
ga v potisnjeni fazi odviti s preostalega dela naprave. Če ga želite zapreti, ga
morate priviti in ga ob koncu (med privijanjem) še hkrati potisniti navzdol.
Kako namestiti grelno glavo v uparjalnik?
a)odvijte zgornji pokrov s »childproof« varovalom (skupaj z ustnikom) po opisanem
postopku, b)vzemite priloženo BF SS316 grelno glavo in v novo (še nerabljeno)
grelno glavo najprej nakapajte cca. 5 kapljic e-tekočine, da se bombaž dodobra
prepoji, c)nato grelno glavo privijte v okroglo podnožje (zračno cev) na spodnjem delu pokrova,
Polnjenje e-tekočine v rezervoar: Ko je grelna glava nameščena v podnožju pokrova, v široko odprtino, ki odpira rezervoar, dotočite še e-tekočino. Pri črni ali srebrni AIO
e-cigareti lahko e-tekočino dotočite maksimalno do oznake MAX, pri dvobarvnih AIO e-cigaretah pa do roba, kjer se stikata dve barvi.

Ko boste končali z dotakanje e-tekočine, na rezervoar nazaj privijte zgornji pokrov z ustnikom in nameščeno grelno glavo. Grelna glava mora biti na zračno cev privita do
konca, vendar ne premočno (toliko, da jo brez težav odvijete, ko jo je treba zamenjati z novo).
OPOZORILO: po prvem polnjenju z e-tekočino oziroma pri vsaki menjavi grelne glave pred uporabo počakajte vsaj dve minuti, da se grelna glava dodobra napoji z etekočino. Takojšnja uporaba z novo, še nerabljeno grelno glavo lahko povzroči okus po zažganem ali celo poškodbo grelne glave. Grelne glave NE čistite z vodo. Obrišete
jo lahko le s suho krpo (papirnatim robčkom).
Regulacija pretoka zraka: Pretok zraka regulirate enostavno, z vrtenjem obročka na pokrovu uparjalnika. Regulacija pretoka zraka pomeni prilagoditev količine
vstopnega zraka v uparjalnik. Manjša pretočnost zraka pomeni večjo podobnost občutka s klasičnim kajenjem, večja pretočnost zraka pa večjo količino (proizvodnjo) pare.
Na obročku in zgornjem delu pokrova sta dve PIKI. Ko sta poravnani (ena nad drugo), je pretok zraka največji. Če od pozicije, kjer sta piki poravnani, obroček odmaknete
za 90° v levo ali desno, je pretok zraka skozi napravo najmanjši.

LED OSVETLITEV uparjalnika: barvno osvetlitev lahko poljubno spreminjate. AIO nudi 7 različnih barv (rdečo, rumeno, zeleno, modro, vijolično, belo in roza) ter izklop
LED osvetlitve (končna faza). Za prilagoditev barvne osvetlitve najprej izklopite napravo tako da 5-krat hitro (v roku dveh sekund) pritisnite na aktivacijski gumb. Ko je
naprava izklopljena, pritisnite in pridržite aktivacijski gumb. Lučka bo zasvetila. Med različnimi barvami in izklopom osvetlitve nato prehajate s kratkimi pritiski na aktivacijski
gumb. Za uporabo naprave, jo ponovno aktivirajte s 5-kratnim pritiskom na aktivacijski gumb.
POMEMBNI NASVETI:
1)Če e-cigarete ne boste uporabljali več kot en dan, v njej pa boste pustili e-tekočino, bo grelna glava ob naslednji uporabi nekajkrat »zapokala«. To je povsem normalno.
Če e-cigarete ne boste uporabljali še dlje časa, iz uparjalnika nujno odstranite e-tekočino!
2)Nikoli ne uporabljajte naprave, če v rezervoarju ni e-tekočine. Svetuje se, da nivo e-tekočine v rezervoarju nikoli ne pade pod 1/3 rezervoarja.
Varnostne funkcije naprave:
a)samodejni izklop po 15 sekundah delovanja: če aktivacijski gumb neprekinjeno držite več kot 15 sekund, bo naprava samodejno prenehala z delovanjem, LED lučka
pa bo 10-krat zautripala.
b)pred kratkim stikom: če je naprava v kratkem stiku pred vklopom, se ne bo aktivirala, LED lučka pa bo 5-krat zautripala. Če je naprava v kratkem med delovanjem, pa
bo LED lučka 3-krat zautripala, naprava pa ne bo uparjala.
c)opozorilo glede upornosti:
če bo v napravi nameščena grelna glava z več kot 5-ohmsko upornostjo, bo lučka počasi utripala, naprava pa ne bo uparjala.
če bo v napravi nameščena grelna glava z manj kot 0.3-ohmsko upornostjo, bo lučka 5-krat hitro zautripala, naprava pa ne bo uparjala.
c)zaščita baterije pred prekomernim praznenjem in polnjenjem: samodejni izklop baterije, ko napetost pade pod 3.3 V (lučka 40-krat zautripa). Baterijo priklopite na
polnilec. Ko bo napetost nad 3.3 V, bo AIO znova mogoče aktivirati.

Polnjenje baterije: poteka prek Micro USB reže, ki se nahaja na hrbtnem delu baterije v sredini naprave,
in s pomočjo priloženega USB kabla. Ožji konektor pri kablu namestite v Mikro USB režo, standardni USB
priključek (širši konektor) na drugi strani kabla pa priklopite na računalniški ali drug USB izhod. Za polnjenje
prek električne vtičnice uporabite 230V adapter. Vanj namestite širši del priloženega USB kabla. V času
polnjenja LED lučka sveti, barve se spreminjajo. Ko je baterija polna, se LED lučka ugasne. Čas
polnjenja je cca. 2-3 ure. Napravo polnite na podlagi, ki je nepregorna. AIO je visokozmogljiva naprava
z litij-ionsko baterijo, ki je občutljiva za rokovanje. V primeru nepravilne uporabe lahko povzroči težave, se
začne pregrevati ali celo žgati. Zato pazite, da se pri uporabi držite navodil za uporabo. Med polnjenjem je
ne pustite brez nadzora. Če imate z napravo težave, je ne poskušajte popravljati sami. Takoj se obrnite na
pooblaščenega prodajalca. Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
Prikaz stanja baterije (polno/prazno): trenutno stanje baterije samodejno signalizira LED osvetlitev,
in sicer na sledeče načine:
moč baterije je med 100% in 60%: lučka ostane nekaj časa prižgana,
moč baterije je med 30% in 59%: lučka utripa počasi,
moč baterije je med 10% in 29%: lučka utripa hitreje,
moč baterije je med 0% in 9%: lučka utripa zelo hitro.
Grelne glave: e-cigareta uporablja najnovejše BF SS316 grelne glave iz nerjavečega jekla. Vpijanje e-tekočine poteka prek organskega bombaža.
na voljo so tri različice:
1)BF SS316 0.5 Ohm, večja odprtina za pretok zraka, primerna za inhaliranje neposredno v pljuča (večja količina bolj tople pare).
2)BF SS316 1.0 Ohm, manjša odprtina za pretok zraka, primerna za inhaliranje v usta in/ali nato v pljuča (kot pri klasičnih EGO e-cigaretah in tobačnih cigaretah), malček
manj in bolj hladna para,
3)BF SS316 0.6 Ohm. večja odprtina za pretok zraka, primerna za inhaliranje neposredno v pljuča.
Grelne glave pri vseh obstoječih elektronskih cigaretah so potrošni material enkratne izrabe in nimajo garancije. Življenjska doba grelne glave je pri zmernem uporabniku
cca. 3 tedne. Pri intenzivni rabi se lahko iztroši tudi v cca. enem tednu. Grelne glave za AIO so v prodaji posebej.
Kdaj je čas za zamenjavo grelne glave? 1)oslabljeno delovanje, proizvaja premalo pare, 2)ima slabši okus in občasno okus po zažganem, 3)ne proizvaja več pare,
čeprav je pravilno nameščena, 4)pri vdihu »brbota« z e-tekočino in jo tudi prepušča (to pomeni, da je grelna glava že tako oslabljena, da ne zmore več vse e-tekočine
pretvoriti v paro). V vsakem od naštetih primerov svetujemo zamenjavo grelne glave z novo. Opomba: Če je grelna glava še relativno nova in ob vdihu »brbota« ter
prepušča e-tekočino, je vanjo zašla e-tekočina. To se največkrat zgodi po polnjenju rezervoarja z e-tekočino. V tem primeru glavo odvijte z zračne cevi in jo z robčkom celo
obrišite. Podnožje in ustnik prav tako očistite odvečne e-tekočine.
Kako zamenjati grelno glavo?
a)odvijte zgornji pokrov s »childproof« varovalom (skupaj z ustnikom) po opisanem postopku,
b)z zračne cevi odvijte odsluženo grelno glavo,
c)vzemite novo BF SS316 grelno glavo in vanjo najprej nakapajte cca. 5 kapljic e-tekočine, da se bombaž dodobra prepoji,
d)nato novo grelno glavo privijte v okroglo podnožje (zračno cev) na spodnjem delu pokrova.
Vzdrževanje: Pri vsakem polnjenju z e-tekočino ali čiščenju pred ponovno uporabo preverite, ali je grelna glava do konca privita v zračno cev. Z napravo ravnajte nežno,
njene dele privijajte nežno, brez sile in ne premočno! Redno preverjajte čistočo kontaktov. Umazani ali izrabljeni kontakti lahko povzročijo tudi, da se baterija ne
napolni dovolj in nima dovolj moči za popolno uparjanje. Baterije NE izpostavljajte soncu!
Specifikacije:
originalni izdelek Joyetech,
majhna, priročna, a visokozmogljiva, moderna, kakovostna e-cigareta najsodobnejše izdelave,
nastavljiv pretok zraka (Airflow Control),
dolžina e-cigarete: 118 mm,
premer e-cigarete: 19 mm,
velikost rezervoarja: 2 ml
kapaciteta/moč baterije: 1500 mAh
OPOZORILA IN NASVETI:
Svetuje se, da naenkrat napravite največ 16 vdihov (toliko v povprečju traja tobačna cigareta).
Če e-cigareto nosite v žepu, baterijo nujno zaklenite, tako da se ne bo mogla samodejno aktivirati. Ne polnite baterije v bližini toplotnih virov!
Če baterija oddaja kakršen koli vonj ali toploto oziroma če se med polnjenjem razbarva ali spremeni obliko, jo takoj odstranite iz polnilca in jo primerno zavrzite.
Če pride do razlitja baterije in elektrolitska tekočina pride v stik z vašimi očmi, jih ne drgnite! Nemudoma jih izperite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom.
E-cigareto hranite izven dosega otrok.
Če je ne boste uporabljali dlje časa, jo razstavljeno spravite v suh prostor z nizko temperaturo.
Nikoli ne vstavite nikotinske raztopine neposredno v usta. Zaščitite baterijo pred udarci in sunki.
Ne polagajte je k drugim kovinskim izdelkom, saj lahko prevodniki povzročijo kratek stik in pregrevanje baterije.
Če se pojavijo težave, je z razstavljanjem in podobnim ne poskušajte popraviti sami. Obrnite se neposredno na pooblaščenega prodajalca.
E-cigareta ni vodoodporna! Če pade v vodo, ne pritiskajte aktivacijskega gumba! Uparjalnik snemite z baterije in dodobra osušite vse dele! Znova jo poskusite uporabiti
šele, ko bodo deli popolnoma suhi. V primeru težav, se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.
E-cigarete ne puščajte na direktnem soncu!
Uporaba e-cigarete je prepovedana vsem mladostnikom pod 18. letom starosti, nosečim ženskam in doječim materam, bolnikom, ki se morajo kajenju izogibati, in
posameznikom, ki so alergični na nikotin ali katero drugo sestavino iz polnila.
GARANCIJA: Z napravo AIO je treba ravnati previdno in upoštevati priložena navodila.
Garancijski roki:
baterija AIO 1500mAh (potr. mat.): 3 mesece,
kabel Micro USB: 12 mesecev,
grelne glave BF SS316 – potrošni material enkratne izrabe: ni garancije.
V primeru težav z novim izdelkom, nas kontaktirajte.
Za kupljeni izdelek vam v času garancije zagotavljamo:
1)da bo, ob pravilnem ravnanju po priloženih navodilih, brezhibno deloval, brezplačni servis oziroma popravilo okvarjenih delov ob pravilni uporabi izdelka v roku, ki ne bo
daljši od 45 dni, 2) da bomo proizvod, ki ne bo popravljen ali zamenjan v 45. dneh, na vašo zahtevo zamenjali z novim oziroma vrnili vplačani znesek. 3) čas po preteku
garancijskega roka, ko vam še zagotavljamo vzdrževanje in nadomestne dele, je trikrat daljši od garancijskega roka.
Garancija preneha zaradi:
1) neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja z izdelkom, 2) posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba, 3) fizičnih poškodb, nastalih zaradi
mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, 4) poškodb zaradi elementarne nesreče (poplave, požara, udara strele, uporabe v vlažnem okolju, ipd.), 5) če so bili v
izdelek vgrajeni neoriginalni deli brez soglasja Maitima d.o.o., 6) uporabe neustreznega potrošnega materiala.

Odpadne baterije (naprave AIO) NE odložite kot mešani komunalni
odpadek, lahko jo brezplačno oddate trgovcu ali neposredno zbiralcu baterijskih odpadkov.
Spletna stran: www.smouchi.com
Pooblaščeni prodajalec in distributer: Maitim d.o.o., Kamniška 39, 1241 Kamnik, Telefon: 01 830 33 60, e-mail: info@maitim.si, Poreklo: Kitajska, leto izdelave: 2016.

