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Manual de utilizare AIO JOYETECH
Setul AIO JOYETECH conține următoarele:

1 țigara electronica AIO JOYETECH 1500 mAh cu funcție USB Pass
2 rezistente BF SS316 0.6 ohmi 
1 mustiuc de rezerva din sticla organica
1 cablu USB 
1 manual de utilizare + 1 Joyetech Warranty Card (păstrați pentru garantie)

eGo AIO Joyetech 1500  – Joyetech inovează din nou!

eGo AIO Joyetech 1500 mAh – Joyetech oferă o soluție potrivită atât pentru veteranii vapatului cât și pentru începători, lansând pe piață noul eGo AIO (All In One), un dispozitiv
compact, cu atomizor încorporat, ce încântă prin design-ul deosebit, funcționarea ireproșabilă și atomizorul tip Cubis, ce elimină complet scurgerile de lichid. Joyetech eGo AIO
include un tank tip Cubis, un atomizor foarte popular, cu performanțe excelente și rezervor în formă de cupă, cu un design ce elimină complet scurgerile de lichid. În set sunt
incluse două rezistențe BF SS316, de 0.6Ω, ce asigură o producție foarte ridicată de aburi și o tărie pe măsură. Cu atomizorul încorporat se pot utiliza toate rezistențele Cubis BF,
Joyetech recomandă însă utilizarea rezistențelor AIO, de 0.6Ω. 

Instrucțiuni de utilizare:

Este foarte important ca înainte de prima utilizare, sa picurati lichid în rezistenta noua! Scoateti una din cele doua rezistente din ambalajul sigilat și picurati
lichid în tubul central, din partea superioara a rezistenței (partea care se infieteaza). Nu picurati mai mult de 4-5 picuri. După picurare, infiletati rezistenta pe
partea superioara, adăugați lichid în rezervor (pana la semnul MAX sau pana la imbinarea celor doua culori, în cazul AIO bi-color) apoi infiletati partea
superioara, cu rezistenta, strangand și apasand în același timp. Lăsați rezistenta sa stea în lichid 2-3 minute, înainte de prima activare a butonului. Pentru o
funcționare corecta, cu rezistentele sub-ohm (cele de 0.6 incluse sau cele de 0.5), efectuati inhalari puternice, lungi. După 2-3 inhalari repetate, faceți o pauza
de 10-20 de secunde, pentru a permite răcirea rezistenței. Dacă utilizati rezistente de 1 ohm sau 1.5 ohmi, inhalati ușor și lung, pentru a preveni inundarea
rezistenței cu lichid. Cu rezistentele sub-ohm, este recomandat un lichid cu o tarie maxima de 6mg.

Încărcarea bateriei

Pentru reîncărcarea bateriei folosiți cablul usb inclus în set. Conectați cablul la conexiunea micro usb din partea inferioară a bateriei și la o sursă de alimentare USB. Dacă ați
realizat corect conexiunea, led-ul bateriei se va aprinde și va rămâne aprins până la încărcarea completă a acesteia. Dacă încărcați bateria la priză, este important să folosiți un
adaptor de priză pentru țigara electronică, cu un output de maxim 1A, amperajul prea ridicat sau prea scăzut ar putea duce la defectarea electronicii. Bateria dispune de funcția USB
pass, astfel, puteți utiliza țigara electronică în timpul reîncărcării. Dacă bateria este complet descărcată, lăsați-o să se încarce minim 15 minute înainte de folosire.

Alimentarea cu lichid
Pentru a alimenta clearomizorul cu lichid, urmați acești pași:

1. Desfiletati partea superioara, apasand si rasucind in acelasi timp
2. Lasati deoparte partea superioara si turnati lichid in rezervor, fara sa depasiti semnul MAX (sau imbinarea celor doua culori la AIO bi-color)
3. Infiletati partea superioara, cu rezistenta, strangand si apasand in acelasi timp

Schimbarea rezistenței - Pentru a înlocui rezistența, urmați acești pași:

1. Desfiletați partea superioara de pe baterie
2. Desfiletati rezistenta de pe partea superioara
3. Luați o rezistenta noua și picurati în centrul acesteia 3-4 picuri de lichid
4. Infiletati rezistenta noua pe partea superioara
5. Adăugați lichid în rezervor, dacă este cazul, și infiletati partea superioara, cu rezistenta noua, pe baterie
6. Lăsați rezistenta sa  stea 2-3 minute în lichidul din rezervor, înainte de apasarea butonului de activare
7. Dacă simțiți cel mai mic gust de ars, lăsați mai mult timp pentru îmbibarea rezistenței

Pentru reglarea debitului de aer, rotiti partea superioara. Atunci cand cele doua semne sunt alaturate, debitul de aer este deschis la maxim. Cu cat indepartati semnele, rotind
partea superioara spre stanga sau spre dreapta, debitul de aer se inchide. 

Pentru schimbarea culorii led-ului,  opriti bateria, apasand de 5 ori consecutiv, rapid, butonul de activare. Cu bateria oprita, mentineti apasat butonul de activare, pana la
aprinderea ledului bateriei. La aprinderea led-ului, lasati butonul de activare, apoi, apasati scurt. La fiecare apasare, led-ul isi va schimba culoarea. Cand ati ajuns la culoarea dorita,
apasati butonul de 5 ori, pentru pornirea bateriei. Puteti alege intre 7 culori diferite, sau puteti alege ca led-ul rezervorului sa fie oprit.

Probleme de funcționare
Dacă țigara electronica nu funcționează, verificați următoarele:

1. Verificați ca bateria să fie pornită, apăsând butonul de activare de 5 ori, succesiv, rapid
2. Verificați dacă rezistența este bine înfiletată pe bază
3. Ștergeți toate contactele bateriei și ale atomizorului cu un șervețel, pentru a îndepărta eventualele urme de lichid
4. Încercați o rezistență nouă
5. Asigurați-vă că bateria nu este complet descărcată
6. Asigurați-vă că nivelul de lichid din rezervor este corect

Dacă nici un sfat din cele anterioare nu dă rezultate, vă rugăm să ne contactați.

Atenție:
 Toate țigările electronice se pot folosi doar de persoane care au vârsta legala pentru a putea fuma
 Țigările electronice nu pot fi folosite de copii, minori, femei însărcinate sau care alăptează, persoane cu boli de inima, cu tensiune înaltă, diabet sau persoane 

care iau medicamente împotriva depresiei, persoane cu astm.
 Nu lăsați niciodată țigările electronice la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie
 Nu beți e-lichid, lichidul trebuie folosit doar pentru reîncărcarea țigării electronice
 Păstrați țigara electronică departe de locurile cu temperaturi excesive
 Aveți grijă ca bateriile încărcate să nu intre în contact cu alte corpuri metalice pentru a preveni un posibil scurtcircuit sau supraîncălzire
 Verificați periodic contactul dintre baterie și clearomizor. Curățați periodic contactele bateriei pentru a înlătura eventualele resturi de lichid sau orice altă 

mizerie.
 Nu curățați niciodată bateria atunci când aceasta este conectată la încărcător
 Folosiți țigara electronica cu aceeași frecvență cu care ați folosi o țigară convențională.
 Nu încălcați legile locale referitoare la fumat sau posibilele legi referitoare la fumatul electronic
 Nicotina are un efect asemănător cu cofeina asupra corpului omenesc și este considerată un drog care dă dependență. Încercați întotdeauna să folosiți lichide 

cu concentrație zero, sau cu o concentrația cât mai scăzută de nicotină.
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