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Manual de utilizare iJUST 2 Eleaf 2600
Setul iJust 2 Eleaf conține următoarele:

1 baterie iJust 2 de 2600 mah, 1 atomizor iJust 2 de 5,5 ml ;  1 cablu USB ; 1 rezistență EC Duala de 0.3 Ohm ;1 inel silicon ; 1 manual de utilizare

iJust 2 Eleaf 2600 – 2600 mAh, rezervor de 5,5 ml.

iJust 2 Eleaf – Un set complet, fabricat de Eleaf ce oferă o autonomie ridicată, continând o baterie cu capacitatea de 2600 de mAh și cearomizorul iJust
2, cu un rezervor de 5.5 ml. Set sub-ohm, simplu de utilizat, perfect atât pentru utilizatorii începători, cât și pentru cei avansați.

iJust 2 include o baterie ce garantează o autonomie ridicată, cu capacitatea de 2600 mAh și conexiune micro-usb și un clearomizor cu un impresionant
rezervor de 5,5 ml. Structura specială a clearomizorului iJust 2 asigură o disipare eficientă a căldurii degajate de dispozitivul sub-ohm. Rezistențele EC
dual coil garantează o experiență de vapat unică, o producție impresionantă de aburi și o tărie ridicată. Clearomizorul iJust 2, are un diametru de 22
mm și o capacitate a rezervorului de 5,5ml. Pentru reglarea debitului de aer se utilizează inelul de silicon inclus, cu care se poate acoperi parțial, după
preferințe, fanta inferioară a clearomizorului. Rezervorul clearomizorului este construit din sticlă Pyrex, iar muștiucul este de tip 510.

IMPORTANT!
Inainte de prima utilizare, picurati intotdeauna lichid in bumbacul rezistentei, umpleti rezervorul cu lichid, instalati rezistenta, si lasati-o
sa stea 2-3 minute in lichid, inainte de folosire, pentru a va asigura ca bumbacul din interiorul acesteia este imbibat complet cu lichid.

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 inferior al 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 priza de maxim 1A. 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 atomizorul cu lichid, urmați acești pași:
1. Desfiletați atomizorul de pe baterie
2. Țineți atomizorul cu capul în jos, desfiletați baza acestuia și lăsați-o deoparte
3. Turnați lichid în interiorul rezervorului, lăsându-l să se scurgă pe lateralele rezervorului
4. Nu turnați lichid pe orificiul central!
5. După umplerea rezervorului, luați baza cu rezistența și verificați ca aceasta să fie bine strânsă
6. Strângeți rezistența apoi înfiletați baza în rezervor
7. Reglați debitul de aer și înfiletați atomizorul pe baterie

Schimbarea rezistenței Pentru a înlocui rezistența, urmați acești pași:
1. Desfiletați atomizorul de pe baterie
2. Țineți atomizorul cu capul în jos, desfiletați baza acestuia
3. Lăsați corpul atomizorului deoparte
4. Luați baza și desfiletați rezistența uzată
5. Ștergeți cu un șervețel baza și conexiunile pentru a îndepărta urmele de lichid
6. Înfiletați rezistența nouă, strângând-o bine
7. Lăsați baza deoparte, luați corpul și adăugați lichid, dacă este necesar
8. Înfiletați baza cu rezistența nouă în corp
9. Înfiletați atomizorul pe baterie 
10. Lăsați țigara electronică, în poziție verticală, 4-5 minute,pentru ca noua rezistență să se îmbibe cu lichid
11. Inhalați de câteva ori fără a activa bateria
12. Inhalați normal, activând bateria
13. Dacă simțiți cel mai mic gust de ars, lăsați mai mult timp pentru îmbibarea rezistenței

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
7. Asigurați-vă că orificiul pentru debitul de aer nu este complet acoperit

Indicații finale:

Rezistentele incluse in setul iJust 2 sunt rezistente sub-ohm, duale, ce functioneaza la temperaturi ridicate. Este recomandat sa
utilizati lichid cu o tarie maxima de 6 mg, si sa efectuati inhalari lungi si puternice. Intotdeauna, inainte de utilizare, picurati
lichid in rezistente, pentru imbibarea bumbacului din interior.

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.


