Bruksanvisning Smok Vape Pen 22
Førstegangs bruk
Før du bruker Vape Pen for første gang den settes sammen. Skru fordamperhodet inn i batteridelen.
Sett på glasset, og fyll på e-juice (se 2.2 og 2.3). Til slutt, skru på topplokket og den er klar til bruk.

Åpning og påfylling

Hold rundt e-sigaretten og
glasset. Skru deretter av
topplokket over glasset.

Fyll på e-juice mellom
fordamperhodet og
glasset. Ikke fyll over
toppen av glasset.

Skru på lokket igjen. La den deretter
stå i 3-5 minutter for at e-juicen skal
trekke ordentlig inn i fordamperhodet. Ta også ett par trekk uten å
holde inn batteri-knappen.

Bruk
Batteriet på Vape Pen 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 veske eller lignende. Hold knappen inne når du
skal inhalere. Du vil også se mengden gjenværende e-væske i tanken. Unngå at det blir helt tomt.
Merk: Det er to luftehull plassert på hver side av batteriet under tanken. Ikke dekk disse til.

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. Hold rundt
e-sigaretten og glasset. Skru deretter av topplokket over glasset. Ta av
glasset, og skru ut fordamperhodet. Skru inn nytt fordamperhodet og
sett på glasset. Fyll deretter opp med e-juice. Drypp også ett par dråper
nedi fordamperhodet. Følg deretter punkt 2.3. Den er deretter klar til
bruk. Merk: Tanken må være tom ved bytting av fordamperhode, ellers vil e-væsken renne ut.

Lading
Når du bruker Vape Pen, vil knappen blinke når du
må lade batteriet. Du lader ved å koble den til en
datamaskin eller en veggkontakt med USB-plugg (DC
5V) via USB-kabel. Ladeporten er på motsatt side av
batteriknappen. Når den er fulladet, blinker lampen
og slukkes deretter.

