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Manual de utilizare eGO 2200 GS2 T2
Setul eGO 2200 G22 T2 conține următoarele:

1 baterie 2200 mah GS2, 1 clearo T2 servisabil
1 cablu USB ,1 adaptor priza-usb,1 tabachera XL eGo

*Setul DUO conține două clearomizoare și două baterii

Experimentează operarea simplă și autonomia ridicată oferite de sistemul eGo 2200 GS2 T2:

Suntem mândrii să vă oferim eGo 2200 GS2 T2 , ce vă oferă un înalt nivel de performanță și totdată o autonomie foarte ridicată,  un sistem bazat pe o puternică baterie eGo de 2200 mAh și renumitul
clearomizor T2. eGo 2200 GS2 T2 folosește un sistem simplu de încărcare și operare , cu un rezervor de 2,4 ml ce înlocuiește sistemele clasice de picurare sau tank și oferă o autonomie foarte ridicată de
lichid. Cu ajutorul acestui sistem se obține un gust mult mai curat și o tărie mai ridicată, datorită faptului că lichidul este picurat direct în clearomizor. Acumulatorii puternici de 2200 mAh vă oferă o
autonomie aproximativă de 1900 de inhalări. Sistemul eGo 2200 GS2 T2 este compus din muștiuc, corpul clearomizorului și baterie. 

Încărcarea și mantenanța acumulatorilor:

eGo 2200 GS2 T2 folosește un acumulator reîncărcabil de 2200 mAh. Pentru a evita defectarea bateriei vă rugăm să respectați următoarele indicații:
 Încărcați de fiecare dată bateria complet. Pentru o încărcare completă este nevoie de aproximativ 4 ore de încărcare. Există un microcip în interiorul bateriei pentru a preveni supraîncărcarea.

Atunci când bateria este complet încărcată, încărcătorul se va dezactiva automat
 Pentru a reîncărca bateria, înfiletați în  partea superioară a acesteia mufa cablului de reîncărcare. Introduceți celălalt capăt al cablului (mufa USB) în adaptorul priza-usb inclus în pachet, sau

direct în orice conexiune USB disponibilă ( calculator, usb auto, etc.) Bateria va începe să se încarce după ce ledul acesteia va pâlpâi de trei ori. Led-ul indicator va ramâne roșu cât timp va dura
încărcarea și își va schimba culoarea în verde atunci când bateria va fi complet încărcată. 

 Folosiți doar cablul USB inclus în pachet pentru reîncărcarea bateriei, pentru a preveni eventualele defecțiuni.
 Folosiți porturi USB de înalt voltaj pentru încărcarea corectă a bateriei.
 Pentru a păstra autonomia bateriei, încărcați întotdeauna bateria complet. Nu întrerupeți încărcarea bateriei înainte de încărcarea completă a acesteia.
 Pentru a nu diminua durata de viață a bateriei nu o păstrați în locuri cu o umiditate ridicată sau cu temperaturi excesive.

Cum se asamblează eGo 2200 GS2 T2 :
Asamblarea țigării electronice eGo 2200 GS2 T2 este extrem de ușoară. Aveți nevoie doar de baterie, clearomizorul T2 și e-lichidul ales de dumneavoastră.

1. Încărcați clearomizorul cu lichid, urmând instrucțiunile detaliate mai jos.
2. Înșurubați clearomizorul pe filetul bateriei, învârtind în sensul acelor de ceas, fără a strânge excesiv.
3. Țineți butonul bateriei apăsat și inhalați. Asigurați-vă că bateria este pornită și că ledul se aprinde în momentul apăsării.

Folosirea eGo 2200 GS2 T2:
eGo 2200 GS2 T2 funcționează doar atunci când apăsați butonul LED de pe baterie. Mențineți apăsat butonul bateriei și inhalați în același timp, având grijă ca fiecare apăsare/inhalare să nu

depășească zece secunde. Dați drumul butonului după ce ați terminat inhalarea. Atunci când apăsați butonul, LED-ul acestuia se va aprinde. 
Lichide:

Nu umpleți clearomizorul T2 Kanger peste gradația de 2,4 ml pentru a evita scurgeri de lichid. Nu lăsați clearomizorul să se golească complet pentru a evita supraîncălzirea acestuia și apariția
gustului de ars. Pentru a evita ca lichidul să ajungă în muștiuc sau în gură, curățați periodic muștiucul și garnitura de silicon din interiorul clearomizorului. Curățați cu un șervețel eventualul exces de lichid de
pe garnitura albă de silicon din interiorul clearomizorului, înainte de folosire. Dacă vă ajunge lichid pe buze ștergeți-vă imediat cu un șervețel sau spălați zona cu apă
Clearomizorul:

Dacă clearomizorul se supraîncălzește, așteptați până ce acesta revine la o temperatură normală, înainte de a-l folosi din nou. Dacă rezistența atomizatorului este prea uscată, se va simți un gust
de ars. Asigurați-vă că aveți întotdeauna destul lichid în clearomizor, pentru a evita uscarea elementelor de încălzire din interiorul acestuia. Nu inhalați cu forță excesiva și nu realizați foarte multe inhalări
succesive pentru a  evita supraîncălzirea clearomizorului. Când folosiți un clearomizor pentru prima dată, după prima umplere, lăsați clearomizorul în poziție verticala timp de 3-5 minute, pentru ca fitilele să
se îmbibe bine cu lichid și pentru evitarea gustului de ars. Când efectuați mai multe inhalări consecutive, într-un timp scurt, înclinați scurt clearomizorul, între inhalări, pentru ca fitilele de alimentare să se
îmbibe cu lichid.
Schimbarea rezistentei clearomizorului

Clearomizorul T2 Kanger este un clearomizor servisabil, astfel, atunci când acesta nu mai funcționează în parametrii normali, nu este necesară schimbarea acestuia cu altul nou, trebuie înlocuită
doar rezistența din interior, cu una nouă (rezistența include fitile noi).
Operațiunea de schimbare a rezistenței clearomizorului T2 este extrem de simplă. Pentru a înlocui rezistența, desfiletați muștiucul de pe clearomizor și veți putea vedea capătul superior al rezistenței, înfiletată
pe axul central. Desfiletați rezistența, învârtind-o în sensul contrar acelor de ceas. Înfiletați rezistența nouă pe tubul central, umpleți cu lichid clearomizorul până la gradația maximă de 2,4 ml, apoi înfiletați
muștiucul  înapoi,  pe  corpul  clearomizorului.  Înainte  de  prima  inhalare,  după  ce  ați  înșurubat  rezistenta  nouă,  ați  adăugat  lichid  și  ați  montat  muștiucul,  este  foarte  important  să  lăsați
clearomizorului 4-5 minute, pentru a se îmbiba uniform fitilele rezistenței. Schimbarea rezistenței este mai facilă cu rezervorul gol, dar se poate realiza și dacă există lichid în rezervor.

Funcții unice:
 funcție ON/OFF. Pentru a transporta și depozita țigara electronică în condiții de siguranță, puteți dezactiva bateria, apăsând de 5 ori, consecutiv, butonul acesteia. Pentru a o reactiva repetați

aceeași operație
 Indicarea nivelului de încărcare prin schimbarea culorii led-ului bateriei. Led-ul are o culoare diferită în funcție de cât de încărcat este acumulatorul 100%-60%(alb) , 60%-30%(albastru) , sub

30%(roșu). *culorile pot varia în funcție de electronica bateriei.
 Tăierea automată a alimentării – Atunci când țigara electronica este pornită și mențineți apăsat butonul acesteia pentru mai mult de 12 secunde, alimentarea bateriei va fi tăiată în mod automat

pentru a preveni supraîncălzirea și defectarea dispozitivului.
 Depozit transparent și fără scurgeri de lichid – Mirosul neplăcut sau gustul de ars al sistemelor clasice cu vatelină au fost eliminate. T2 dispune de un depozit transparent, cu gradații, care vă

permite să verificați în orice moment nivelul lichidului și să adăugați lichid atunci când este necesar.

Umplerea cu lichid: Pentru umplerea clearomizorului cu lichid urmați următorii pași:
1. Deșurubați muștiucul clearomizorului
2. Folosind o sticluță cu picurător sau o seringă, turnați lichidul în interiorul clearomizorului, ținând corpul acestuia înclinat. Lăsați lichidul să se scurgă prin zona dintre peretele clearomizorului și

axul central, pe care este înfiletată rezistența.
3. Nu turnați lichid direct pe rezistență!
4. Nu depășiți gradația maximă de 2,4 ml pentru a evita scurgerile de lichid.
5. După umplere, ștergeți cu un șervețel garnitura din interiorul clearomizorului pentru a îndepărta excesul de lichid.
6. Înșurubați muștiucul și lăsați clearomizorul plin cu lichid, în poziție verticala, timp de 3-5 minute, pentru a permite îmbibarea completă a fitilelor.

Probleme:
Nu se produc vapori sau butonul bateriei nu se aprinde. Posibile cauze:

 bateria nu este încărcată
 bateria este oprită, activați-o prin 5 apăsări consecutive
 bateria este în protecție automată în urma supraîncălzirii
 clearomizorul nu face contact cu bateria

Cantitatea de vapori este foarte scăzută. Posibile cauze:
 clearomizorul trebuie reumplut sau înlocuit
 clearomizorul este umplut excesiv cu lichid
 inhalări prea puternice sau prea repetate au dus la defectarea clearomizorului

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, astmă.
 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 și este considerată un drog care dă dependență. Încercați întotdeauna să folosiți lichide cu o concentrația cât mai scăzută de nicotină.


