
NORDIC LIGHT No1  

NORDIC LIGHT  
Nordic Light Norway är ett norskt rökavvänjningsföretag som utvecklar e-cigaretter av 
hög kvalitet, under varumärket Nordic Light®. Vi är nu stolta över att ingå ett samarbete 
med er, och alla ni trevliga och duktiga medarbetare.  
 
Nordic Light® No1 
En engångsvape av hög kvalitet i en elegant aluminiumdesign. 
 
No1 är intuitiv och säker. Med en 50VG/50PG-blandning av 
rena eJuice-smaker med 20 mg nikotinsalt och ett kraftfullt 
batteri erbjuder No1 en tillfredsställande vape-upplevelse - 
förmodligen den bästa i sin klass. 
 
Trots sin kompakta design, producerar No1 konsekventa och 
fylliga vape-moln för alla, från nybörjare till professionella 
vapere.  
 
eJuicen innehåller nikotinsalt, vilket ökar användarupp-
levelsen och tillfredsställelsen. No1 tilsvarer ca 400 puffar.  
 
Smaker: Tobacco, Menthol, Guava, Pink Lemonade, Mango, och Strawberry-
Watermelon.  
 
E-Cigaretter  
E-cigaretter är en megatrend och en av världens snabbast framväxande industrier. 
  

No1 er Smart, Small & Simple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se gärna vår hemsida, med video för demo, genom att skanna QR-koden. 

Egenskaper No1 

Aluminiumkropp med 280 mAh Li-ion-batteri 

Återvinningsvänligt batteri och kropp. 

Längd: 106 mm - Bredd: 20 mm - Djup: 7 mm 

5 smaker med 20 mg nikotinsalt – ca 400 puffar 

Support: 073 073 0948  -  support@nordiclightvape.com 

www.nordiclightvape.com  

 

mailto:support@nordiclightvape.com
http://www.nordiclightvape.com/


Hur man använder No1 

No1 är en enkel och intuitiv vape, utan avancerade knappar eller inställningar. 

1. Öppna förpackningen och skyddspåsen 
2. Ta bort de skyddande gummikåporna på båda sidor 
3. Ta en bloss, och du är klar 
4. När du tar ett bloss kommer LED-lampan att lysa, vilket indikerar att allt är ok 
5. När No1 är tom kommer lampan att blinka när du drar och och du får ingen ånga 
6. Kassera tomt batteri enligt lokala bestämmelser.  

Minimering av skador 

 

 

 

 

 
 
Returhantering 
Be alltid om ett kvitto om produkten är köpt på din station. 

1. Om det blå ljuset blinkar är No1 troligtvis förbrukat: 

- Dra ut munstycket och kontrollera filtren på varje sida. 

- Om filtren är gula/gulaktiga är No1 förbrukat – Ej ersättning 

2. Om det blå ljuset lyser och de inte avger ånga, finns det ett tekniskt fel: 

- Erbjud en ersättare 

3. Om synligt läckage som inte beror på onormal användning eller skada: 

-  Erbjud en ersättare  

 
Vissa kan uppleva att vapen tar slut snabbare än förväntat Detta kan bero på att 
användningsmönstret ändrades när man bytte till vape och vapar mer än man rökte.  

No1, har ett Li-Ion batteri, liksom andra batterier kan kapaciteten påverkas negativt av kyla, 
eller temperaturfluktuationer. Värme, fukt och stötar kan skada elektroniken. 

Vid godkänd reklamation så ger ni kunden en ny vara direkt och sparar den reklamerade.  

Vi ersätter er (godkända) reklamationer. I slutet av varje månad skickar ni en sammanställning  

på reklamationerna till: support@nordiclightvape.com. Skicka in en bild på produkten, 

undertecknat reklamationskvitto och med en förklaring av det rapporterade felet. Om det 

behövs, så ombesörjer vi att de reklamerade produkterna återsänds till oss, för teknisk 

undersökning. Kom ihåg att spara de reklamerade produkterna tills du får ett nytt meddelande. 

 

"E-cigaretter är 95 % säkrare 
än tobak och ett effektivt  
hjälpmedel för att sluta" – 

Public Health England 
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