
                                                                                                                                                              

 
Bruksanvisning Joyetech Penguin SE 

            ______________________________________________________ 

    Førstegangs bruk 

Når du bruker Penguin for første gang er det nødvendig å fjerne en plastfylling på bunnen av 

tanken og erstatte den med ett fordamperhode (se også 2. Åpning og påfylling). I tillegg må 

kanskje batteriet lades før den kan tas i bruk (se 5. Lading og batteribruk). 

 

    Åpning og Påfylling 

Penguin er en av de enkleste settene å bruke. For å åpne 
den skyver du bare tanken oppover for å skille den fra 
batterienheten. Hold den med munnstykket ned. På 
undersiden av tanken, fjern plastfyllingen eller 
fordamperhodet og hell e-juice gjennom hullet (se 4. Bytte 
fordamperhode). Du ser at tanken fylles seg opp gjennom 
vinduet. Sett inn fordamperhodet. Skyv deretter tanken inn 
i batterienheten. 

     Bruk 

Batteriet på Penguin er deaktivert som standard. For å aktivere, klikker du raskt 5-7 ganger på 

batteriknappen. Da vil lyset blinke og batteriet er aktivert. Du kan deaktivere batteri på samme 

måte. Nyttig for å forhindre bruk når den ligger en en veske eller lignende. Hold knappen inne når 

du skal inhalere. Du vil også se mengden gjenværende e-væske i vinduet. Unngå at det blir helt tomt. 

    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, indikerer 
dette at fordamperhodet bør byttes. Fordamperhodet er en hvit plastdel i 
bunnen av tanken. Ta ut tanken fra batterienheten. Hold den med 
munnstykket ned og vipp ut fordamperhodet. Du kan nå også fylle på mer e-
væske. Drypp ett par dråper e-juice i hullet på toppen av fordamperhodet  
(ikke på undersiden som kobles til batteriet) og putt den inn i tanken. Skyv 
deretter tanken inn i batteridelen. Når nytt fordamperhode er installert, vent 
ett par minutter før du bruker Penguin. Dette for at e-væsken skal trenge ordentlig inn i bomullen 
og forhindrer brentsmak. Ta også ett par trekk uten å trykke på batteriknappen. 

Merk: Når du bytter hele tanken med en ny, må du først fjerne den beskyttende gummien i bunnen 
for å kunne sette inn fordamperhodet. 

    Lading og batteriindikator 

Når du bruker Penguin se, vil indikatorlampene vise nivået på batteriet. 
Dersom de blinker må du lade. Du lader ved å koble den til en datamaskin 
eller en veggkontakt med USB-plugg (DC 5V) via USB-kabel. Ladeporten er 
under batteriknappen. Når den er fulladet, blinker indikatorlampene i 10 
sekunder og slukkes deretter.  
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