
                                                                                                                                                              

 
Bruksanvisning Aspire Rover X30 

            ______________________________________________________ 

    Førstegangs bruk 

Før du bruker Aspire Rover for første gang er det nødvendig å skru inn tanken på toppen av 

batterieenheten. 

 
          Åpning og påfylling 

Aspire Rover X30 har en tank som er veldig lett å etterfylle. For å gjøre 
det bare skru den øverste hetten, hell e-juice i glasstanken og skru 
den øverste hetten igjen. 

Merk: Fyll e-juice i rommet mellom fordamperhodet og glasset. 
 

     Bruk 
Batteriet på Aspire Rover er deaktivert som standard. For å aktivere, klikker du raskt 

5 ganger på batteriknappen. LED-displayet slår seg på – batteriet er aktivert. Du kan 

låse batteriet på samme måte. For å låse opp batteriet må du holde knappen trykket 

inn i flere sekunder. Hold batteriknappen inne mens du inhalerer. Batteriet har også 

"+" og "-"-knappene for å justere effekten. Jo høyere watt-jo mer damp. Bruk mellom 

12 og 16 watt. 

Merk: Det er mulig å justere luftstrømmen ved å vri den øvre flate delen av lokket på 
tanken (ikke skru av glasset). Luftstrøminntaket (ett lite hull ved bunnen av munnstykket) bør alltid 
være litt åpent, ellers vil det være umulig å inhalere. 

    Bytte fordamperhode (coil) 

Fordamperhodet er en forbruksvare og må 
byttes etter litt tid avhengig av bruken. Når 
det er lite damp eller brentsmak, og tanken 
ikke er tom, bør fordamperhodet byttes. Skru 
av toppdekselet på tanken, pass på at tanken 
er tom, og skru ut fordamperhodet fra 
tanken. Skru inn ett nytt fordamperhode, fyll 

tanken med e-juice. Drypp ett par dråper nedi hullet på toppen av fordamperhodet og skru 
deretter toppdekselet på igjen. Vent i 3-5 minutter før du bruker Aspire Rover for å forsikre deg at 
e-juicen har trengt ordentlig inn i bomullen på fordamperhodet, og ta ett par trekk uten å holde på 
batteriknappen. Dette er for å unngå brentsmak grunnet tørrbrenning. 
 

    Lading  
Du lader Aspire Rover ved å koble den til en datamaskin eller en veggkontakt 
med USB-plugg (DC 5V) via USB-kabel. Ladeporten er på siden av batteriet. 
Når det er fullladet, viser LED-displayet fullt batteri.  
 

God damping! 
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