Napotki za uporabnike e-cigarete:
Uparjalniki in grelne glave pri vseh obstoječih elektronskih cigaretah so potrošni material
enkratne izrabe in nimajo garancije. Za čim daljše delovanje in uporabo obeh delov ter ecigarete nasploh upoštevajte priložena navodila in nasvete.

VZDRŽEVANJE e-cigarete: Ko občutite, da vaša e-cigareta ne proizvaja več dovolj pare, je
sploh ne proizvaja več ali pa nima več pravega okusa, prekinite z vdihovanjem in preverite
vzrok. Vzroki so lahko:
1) Izpraznjen rezervoar: v tem primeru dotočimo e-tekočino po zgoraj opisanem
postopku. Rezervoar pred polnjenjem izpraznimo do konca.
2) Skoraj izpraznjena baterija.
3) Oslabljena baterija: Baterija vzdrži do cca. 300 polnjen, potem je njeno delovanje že
precej oslabljeno in jo je treba nadomestiti z novo.
4) Oslabljena grelna glava: Grelna glava je potrošni material in se med uporabo izrablja.
To se dogaja pri vseh do zdaj znanih e-cigaretnih razpršilcih na trgu. Pri zelo zahtevnih
uporabnikih se iztroši že v cca. enem tednu, nekaterim zadostuje za več mesecev. Če
proizvaja premalo pare ali je sploh ne proizvaja več, grelno glavo nadomestite z
novo. Grelne glave za vašo e-cigareto so v prodaji posebej in jih najdete v kategoriji
UPARJALNIKI.
5) Odvita grelna glava: če glava v ležišču ni dobro privita oziroma sploh ni privita, ecigareta ne bo delovala.
6) Umazani kontakti na razpršilcu, na bateriji in polnilcu. Redno preverjajte čistočo
kontaktov. Umazani ali izrabljeni kontakti lahko povzročijo tudi, da se baterija ne
napolni dovolj in nima dovolj moči za popolno uparjanje. Pri vsakem polnjenju
rezervoarja je priporočljivo, da odvečno e-tekočino s krpico narahlo očistite s
kontaktov. Če so kontakti zapacani z umazanijo, pa jih sčistite z bombažno paličico ali
robčkom (če je umazanija trdovratna, lahko na paličico ali robček kanete tudi
kapljico alkohola). Pred ponovno uporabo vse dele dobro osušite.
POMEMBNO! Če vaša e-cigareta prepušča e-tekočino, preverite možne vzroke, ki so:
1) izguba oziroma snetje katerega od tesnil (tesnilnih gumic) z uparilnega dela (z grelne
glave ali njenega kovinskega ležišča),
2) napačno polnjenje rezervoarja z e-tekočino: rezervoar z ustnikom lahko sperete pod
toplo vodo, ga dobro osušite in nato postopek polnjenja z e-tekočino ponovite po
priloženih navodilih,
3) oslabljena grelna glava, ki se pri intenzivni rabi lahko iztroši tudi v cca. enem tednu.
Iztrošenost grelne glave se lahko pokaže tudi na način, da pri vdihu na ustih začutite
malce e-tekočine (to pomeni, da je grelna glava že tako oslabljena, da ne zmore več
vse e-tekočine pretvoriti v paro). V tem primeru grelno glavo nadomestite z novo,
4) preslabo privita grelna glava: če glava v ležišču ni dobro privita, bo e-cigareta
prepuščala e-tekočino,
5) razpoka ali globoka odrgnina na "steklu" rezervoarja.
6) Nobeden od navedenih vzrokov NI predmet garancije.
Z grelne glave in kovinskega ležišča NE snemajte gumijastih tesnil in ne trgajte nitk, ki dovajajo
e-tekočino do žarilne nitke. Vsi ti deli so nujni za pravilno delovanje uparjalnika. Pri

nameščanju rezervoarja na uparilni del, pri čiščenju, to je vpijanju e-tekočine z robčkom, in pri
MENJAVI GLAV je treba biti pozoren, da se pri tem katera od tesnilnih gumic ne sname.
Vklop/izklop naprave ter varnostno zaklepanje e-cigarete: vse EGO/510 baterije uparjajo,
medtem ko držite aktivacijski gumb. Če gumba med vdihovanjem ne držite, e-cigareta ne
bo uparjala.
Aktivacijski gumb hkrati omogoča tudi vklop/izklop naprave. Baterija v novem kompletu je
ponavadi varnostno zaklenjena!!! Odklenete jo tako, da 5x zapored HITRO, v roku 2 sekund,
pritisnete na aktivacijski gumb (stikalo). Baterija je odklenjena, ko lučka na gumbu prvič
posveti in 3x zautripa. Zaklente jo z enakim postopkom (5x zapored hitro pritisnete na gumb).
Baterija je zaklenjena, ko lučka na gumbu 3x zautripa, ob ponovnem pritisku na gumb pa ne
posveti več.
Uporabo funkcije zaklepanja priporočamo med nošenjem v žepu, ki ga sicer odsvetujemo, ko
e-cigarete dalj časa ne boste uporabljali in med transportom.

Pred uporabo pozorno preberite priložena navodila. Četudi ste bili že prej uporabnik
elektronske cigarete, bodite pozorni na to, da ima vsak model elektronske cigarete svoje
posebnosti. Načini rokovanja in uporabe so različni. V kolikor menjate model e-cigarete za
drugega, preberite navodila za ravnanje z novim modelom. Upoštevanje navodil je nujno za
pravilno in nemoteno delovanje katere koli elektronske cigarete. Pri e-cigareti gre za
precizno, natančno tehnologijo, ki zahteva tudi kanček vaše pozornosti in previdnosti. Baterij
in polnilcev s fizičnimi poškodbami, ki so nastale pri uporabi izdelka, ne moremo sprejeti v
garancijo.
E-cigarete niso narejene za nošenje v hlačnem žepu, kjer lahko zaradi vašega gibanja in
prepogibanja hitro pride do fizične poškodbe (udarcev, zlomov, krivin e-cigarete...)! Vse
poškodbe, nastale zaradi nošenja e-cigarete v hlačnem žepu, niso predmet garancije.
Priporočamo nošenje v etuiju ali okrog vratu z ovratnim paščkom.
Pri e-cigaretah je priporočljivo paziti tudi na navoje, ki jih je treba privijati/odvijati nežno,
počasi, brez sile, raje milimeter do konca. Velja tako za privijanje baterij, delov razpršilcev kot
tudi za privijanje baterij v USB polnilec.
V primeru nejasnosti pri navodilih ali težav z novim izdelkom nas pokličite na 01 830 33 60 ali
041 618 253, da vam bomo pomagali oziroma vas vodili skozi postopek.

