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  Návod k použití 
 

Zprovoznění elektronické cigarety 
 

Nabíjení baterií 
Sejměte cartridge z atomizéru. 
Odšroubujte atomizér z baterie. 
Vezměte  baterii a vložte do nabíječky a zasuňte do USB portu nebo použijte síťový adaptér. Rozsvítí se červená dioda. Při prvním 
nabíjení ponechte baterii v nabíječce cca 8 hodin a až poté ji vyjměte ze sítě. Dojde k jejímu zformátování. Každé další nabití je 
signalizováno problikáváním diody zeleně (cca 3,5 hodiny). 
 

Uvedení elektronické cigarety do provozu 
Z těla baterie sejměte kovovou krytku a vložte baterii. Krytku opět nasaďte. Vyjměte hlavu atomizéru z vašeho balení (malý kovový 
váleček s jehlou a vložte na základnu atomizéru na baterii. Našroubujte tělo atomizéruna baterii. 
Vyjměte cartridge z vašeho balení a odstraňte plastový obal.  Otevřete cartridgi na silnějším konci, který bude směřovat do těla 
atomizéru a nakapajte e-liquid cca 1 až 2 mm pod okraj. Cartridgi opět pevně uzavřete. Dále nakapejte do středu atomizéru 1 kapku 
e-liquidu Nasaďte cartridgi na atomizér tak, aby silnější konec cartridge  směroval do  středu kovové jehly atomizéru. Zpočátku budete 
muset překonat odpor plastové ucpávky cartridge.Nechte elektronickou cigaretu stát baterií dolu několik minut, aby se e-likvid vsákl 
do atomizéru. 
Nyní je elektronická cigareta připravena k provozu. Zmáčkněte manuální tlačítko (maximálně 5 sekund) a lehce sajte. Ústa se vám 
naplní dýmem, který následně vdechnete. Pokud budete sát příliš silně, vytvoří se pouze malé množství dýmu. 
Upozornění: První potahy mají ne vždy dobrou chuť. Jedná se o tekutinu, kterou je atomizér navlhčen ve výrobě.  Tekutina je neškodná 
a bezpečná. Jak bude tekutina z atomizéru mizet bude se zlepšovat chuť elektronické cigarety. 

 
Plnění elektronické cigarety 
Sejměte cartridge z atomizéru. Otevřete cartridgi na silnějším konci, který bude směřovat do těla atomizéru a nakapajte e-liquid cca 1 
až 2 mm pod okraj. Cartridgi opět pevně uzavřete. Nasaďte cartridgi na atomizér tak, aby silnější konec cartridge  směroval do  středu 
kovové jehly atomizéru.Zasuňte cartridgi .Cartridgi je možno použít opakovaně. 

 
Údržba a čištění elektronické cigarety 
Baterie: Je nutné občas vyčistit závity a dosedací plochy baterie, na kterých se vytvoří tmavá usazenina. Stačí je vytřít suchým 

hadříkem nebo ubrouskem. 

Atomizér: Vyžaduje minimální údržbu.Jeidnou úlohou uživatele při jeho pravidelné údržbě je vyčištění závitů suchým papírovým 

kapesníčkem nebo podobným materiálem. Doporučujeme  provádět při výměně baterie. 
Životnost atomizéru je závislá na způsobu používání četnosti potahů uživatelem.Bohužel  i při sebelepší péči časem ztrácí svůj výkon. 
Stane se tak přepálením topné spirály nebo zanesením uhlíkem. Knot, který přivádí e-liquid k topné spirálce se ucpe uhlíkem, který 
vzniká při vaporizaci nikotinu a začne zanášet topnou spirálku. Jednou z možností jak zprovoznit takto zanesený a nefunkční atomizér je 
kleštičkami vytáhnout kovovou jehlu ze středu atomizéru. Injekční jehlou opatrnými vpichy narušit napečenou krustu.Po té atomizér 
vypláchneme a necháme vysušit. Před použitím je nutné jej opět zakapat e-liquidem.Pro lepší chuť Vaší cigarety je vhodné atomizér 1x 
týdně propláchnout vodou nebo lihem, nechat vysušit a opět zakápnout e-liquidem. 

 

Řešení problémů 
Cigareta málo kouří – Taháte příliš silně. Řešení tahejte jemněji. 
    Potahujete příliš krátkou dobu. Řešení potahujte déle. 
    Nedostatek e-liquidu. Řešení dokapejte e-liquid. 
    Slabá baterie.Řešení dobijte baterii. 
    Držíte kouř dlouho v plicích a ten se v maximální míře vstřebá.Zde řešení není, protože kouříte správně. 
Cigareta nekouří vůbec – Přepálená spirálka atomizéru. Řešení nový atomizér 
          Poškozená baterie. Řešení vyměňte baterii za novou. 
 

Upozornění 
Používejte elektronickou cigaretu v souladu s tímto návodem. Nepoužívejte jiné zařízení na dobíjení baterií než to, které vám bylo 
dodáno. Používejte pouze náhradní díly určené pro tento druh elektronické cigarety.Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na tel: 774 800 925 nebo e-mailu: 
ecigarety.eu@seznam.cz 

 

www.ecigarety.eu 


