STARTGUIDE eGo-CE4
Ved køb af startpakke, begynd med afsnit 1., ellers fortsæt til 3.
1. Sæt et batteri til ladning og lad det lade 8 timer inden du tager det i brug, uanset om dioden lyser grønt eller ej.
Ved efterfølgende ladninger er det tilstrækkeligt med 3-4 timer, eller til dioden lyser grønt. Batteriet skrues forsigtigt
sammen med laderen – stram ikke for hårdt. Dioden på batteriet blinker flere gange som kvittering for at ladning er
begyndt.
OBS! Laderen som følger med din eGo må ikke anvendes til mindre batterier (180mah eller 280mah til modell 510)
det kan medføre risiko for at skade batteriet. Mærk dine ladere, hvis du har både har en eGo og en 510!
Batteriet tændes ved at trykke på knappen 5 gange inden for 2 sekunder. Du slukker på samme måde!

2. Når ladning er færdig, sæt det andet batteri til ladning.
3. Fyld din clearomizer med e-juice.
Skru mundstykket af. Drej mod klokken.

Løft mundstykket af og pas på den lille silikonering, der sidder under mundstykkets gevind. Den skal blive hvor den er.

Kom spidsen af din flaske imellem silikonehætten i midten og CE4’s væg og påfyld væsken til den øverste målestreg.

Pas på der ikke løber væske ned i den lille metalspids, der stikker ud af silikonehætten. Skulle det ske, pust da
igennem fra gevindsiden i den ende, der skal skrues på batteriet.
Hold CE4 på hovedet efter påfyldningen i 15 sekunder, så hele vægen suger sig fuld af væske.
Lad den stå 15-20 minutter, inden du skruer den på batteriet og damper løs.
Skulle du få brændt smag, vend din CE4 på hovedet et par gange.

Nogle tips:
En elektronisk cigaret er ikke som en almindelig cigaret, for bedste effekt bør du lave mindre justeringer af dine
rygevaner. Bedste damp og smag får du ved lange, kontrollerede sug. Undgå korte, hurtige sug som kan forårsage
dårlig ”røg”udvikling og såkaldt ”varmrygning”, hvor det begynder at smage brændt.
Hold knappen nede i et par sekunder før du suger, det giver det bedste resultat. Knappen skal holdes nede under hele
suget (som bør være på ca.
4-6 sekunder), slip knappen når du har suget færdigt.
Tænk på hvordan du transporterer din e-cigaret: Knappen på et manuelt batteri kan aktiveres i lommen/tasken og hvis
det er tændt, forbruger du unødigt strøm og væske ligesom fordamperen og batteri slides unødigt. Sluk derfor din ecigaret efter brug (5 hurtige tryk...).
Vertikal (lodret) opbevaring og transport kan forårsage at væske løber ind i mundstykket. bedste opbevaring, transport
og rygning foregår horisontalt (vandret).
Nye batterier bliver bedre efter nogle op- og afladninger, dvs. driftstiden blir bedre med tiden.
Vedligehold din e-cigaret:
Både batteri og clearomizer på din el-cigaret er forbrugsdele og skal udskiftes jævnligt. For at forlænge deres
livslængde, rekommenderer vi følgende:
Hold batterierne fuldt opladede og rene. Skru gerne din el-cigaret sammen når den ikke anvendes i en periode og om
natten. Rengør tilslutningsdele mellem batteri og clearomizer med et rent stykke papir.
Når du skal rengøre din clearomizer, skruer du først mundstykket af og skyller det med varmt vand fra hanen. Gør det
samme med røret. Skyl gerne ekstra ved vægerne (nær 1,6ml markeringen på målet). Brug evt. en tang til at holde
med, så du kan bruge meget varmt vand. Ryst og pust begge dele godt og grundigt og sæt dem til tørre. Det tager
noget tid at tørre ordentligt, så du kan anvende en fyntørrer, på laveste varme, til at speede processen lidt op.
Hvis du har den sidste nye V3 clearomizer (med udskiftelige fordampere) skruer du først mundstykket af, derefter
underdelen. Når du har fået center-stykket ud, kan du enten vælge at rengøre det hele eller (som vi oftest
rekommenderer) at skrue den øverste del af (med vægerne) og vaske den med de øvrige dele som sædvanligt. Det er
også kun den del (med vægerne) du udskifter ved køb af ny fordamper.
FEJLSØGNING:
Dårligt ”træk” eller ”virker ikke”;


Knappen er ikke indtrykket under hele suget eller svagt batteri.



Batteri slukket.



Du tager for hurtige eller for korte sug – tilpas din teknik.



Udslidt eller snavset clearomizer.



Dårlig kontakt pga. snavs – rengør tilslutninger (kontaktpunkter) på batteri og clearomizer.
Smager brændt eller dårligt;



Rengør clearomizer, vip din e-cigarett så væsken fugter vægerne.



Opslidt eller snavset clearomizer.
Dioden på batteriet blinker når du ryger;



Blinker batteriet, når du begynder at suge, trænger det til opladning.



Begynder den at blinke, mens du suger, er det batteriets overophedningsbeskyttelse som aktiveres ved for lang tids
aktivering. (Max 6 sek.)
Laderen lyser grønt når man sætter et batteri til opladning, som man mener er afladet;



Batteriet er ikke ordentligt fastskruet i laderen – kontroller at dioden på USB laderen ændres fra grønt till rødt for at
vise at ladning er påbegyndt..



Dårlig kontakt pga. snavs – rens tilslutningsdele på batteri og lader.



Laderen sidder ikke ordentligt i stikkontakten – kontroller at lampen på batteriet blinker for at vise at ladning er
påbegyndt. Laderen passar ikke visse dybe udtag, vælg et andet udtag istedet.

