Kako ravnati, če se vam tuljave in bombaž v grelni glavi
prehitro »zažigajo«?
KLASIČNE ELEKTRONSKE CIGARETE z vnaprej izdelanimi grelnimi glavami:
Povprečna življenjska doba grelne glave pri elektronski cigareti je cca. 3 tedne pri povprečni
uporabi. Povprečna uporaba je nekje 2ml e-tekočine na dan pri klasičnih elektronskih
cigaretah, kot so na primer Joyetech EGO AIO, Exceed in CuAIO.
Če imate težave z grelno glavo, da se vam le-ta prehitro »zažge« (ob vdihu občutite okus po
zažganem, notranjost grelca pa je temna – zažgana že po nekaj dneh uporabe), upoštevajte
sledeče korake pri uporabi za odpravo te težave:
-

priporočamo uporabo pri popolnoma odprtem pretoku zraka, saj ima tako grelec
največji možen dotok zraka, zaradi česar težje pride do tega, da bi se tuljava v grelni
glavi zažgala.

-

priporočamo, da s klasičnimi elektronskimi cigaretami in vnaprej izdelanimi grelnimi
glavami, kot pri Joyetech EGO AIO, Exceed, CuAIO D22, Eleaf TRIM …, uporabljate etekočino v razmerju 50 % PG / 50 % VG – to je ravno pravšnja gostota za tovrstne
grelne glave. Če je gostota (zaradi višje vsebnosti VG-ja) višja, tudi to pri teh klasičnih
napravah lahko povzroči prehitro zažiganje tuljave.

-

preden v napravo vstavite novo grelno glavo, v sredinsko luknjo grelne glave, na
bombaž kanite vsaj tri kapljice e-tekočine, nato pa z e-tekočino napolnite še rezervoar.
Preden napravo vklopite nato (z izklopljeno e-cigareto) v prazno napravite cca. tri
vdihe, da v glavo navlečete še dodatno e-tekočino. Nato napravo vklopite in uporabite.

-

z napravo naenkrat napravite največ 2 do 3 vdihe. Če naenkrat napravite več vdihov, se
naprava začne hitro greti, lahko tudi pregrevati, kar znova lahko vodi do zažiganja
tuljave. Pred novo uporabo počakajte vsaj kakšno minutko.

-

rezervoarja nikoli ne izpraznite do konca, v njem naj bo vedno vsaj 1/3 rezervoarja etekočine.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo tudi na 01 830 33 60 ali 041 618 253.
Kontaktna oseba: Alenka Ivančič, vodja trženja, avtorica romana Lovilka sanj
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