Joyetech AIO Startpakke

- E-sigaretten er avskrudd ved levering og må skrus på. Trykk 5 ganger ekstremt raskt på knappen (på
under 2 sekunder), og lyset vil begynne å blinke. Den kan også skrues av igjen på samme måte, men
det er ikke nødvendig om det ikke er fare for at knappen kommer i klem i en lomme eller lignende.
- Skru toppen av e-sigaretter ved å presse den ned samtidig som du skrur.
- Ta et fordamperhode ut av innpakningen og skru det fast på undersiden av topplokket.
- Fyll dampvæske ned i toppen av tanken opp til Max-streken.
- Skru topplokket på igjen ved å presse ned samtidig som du skrur.
- La e-sigaretten stå å trekke i ca. 10 minutter før du trykker inn knappen. Da får bomullen i
fordamperhodet tid til å trekke til seg nok væske.
- Trykk og hold inne knappen mens du tar et trekk. Trykk knappen inn når den er på vei opp til
munnen, og slipp knappen rett etter du er ferdig med trekket. Ta rolige drag, og ikke sug like hardt
som på en tobakkssigarett.
- Juster luften etter ønske. Vri på luftjusteringen mens du tar et drag uten å holde knappen inne,
frem til du finner innstillingen du liker best.
- Det er anbefalt å fylle væsken opp igjen til Max-streken når det er ca. 1/3 igjen på tanken.
- Batteriet lades ved å plugge USB ledningen inn i kontakten på batteriet. Ladetiden er ca. 1.5-2
timer. Lampen i tanken lyser ved lading, og når den slukker så er det fulladet. Det er også en
batteriindikator som sier noe om hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Når du slipper knappen
etter å ha tatt ett trekk så vil lampen slukke, for så å begynne å lyse igjen. Om den lyser konstant så
er det ved full kapasitet. Desto raskere lampen blinker, desto mindre strøm er det igjen.
- Fordamperhodet har en normal levetid fra ca. 7 dager og oppover, men det varierer. Det er på tide
å bytte ut dette når du ikke er fornøyd med smaken og dampen lenger, eller det kutter helt ut.
- Det kan forekomme noe surkling etter påfylling av dampvæske, men dette vil forsvinner av seg selv
etter noen trekk.
Ved spørsmål, ta kontakt med oss på post@friskedrag.no eller se "Brukerstøtte & Ofte Stilt
Spørsmål" øverst på www.FriskeDrag.no

