GEBRUIKSAANWIJZING
JOYETECH EGO AIO
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Joyetech eGo AIO is uitgerust met een eenvoudig te
vullen tank. Deze e-sigaret beschikt over een batterij met
een capaciteit van 1500mAh. De batterij en de tank
vormen één geheel (All-In-One oftewel AIO). Slechts de
coil dient zo nu en dan vervangen te worden, dit kan net
als het bijvullen eenvoudig via de bovenkant.

DE BATTERIJ
De batterij zet u aan en uit door 5x achter elkaar op de
vuurknop te drukken. Wanneer de batterij wordt ingeschakeld knippert het lampje rondom de vuurknop
5x achter elkaar. De batterij heeft een vermogen van 1500 mAh. Met de meegeleverde Micro USB kabel kan
de batterij worden opgeladen. Tijdens het opladen kunt u de aio gebruiken.
OPVULLEN
Bij een eerste gebruik of nieuwe coil, de coil voorprimen door een paar druppels liquid rechtstreeks in de
coil te druppelen. Zo voorkomt u een droge verbranding van het katoen in de coil.
De Aio vult u langs de bovenzijde. U dient u op het kapje te drukken alvorens u hem tegen de klok in
opendraait. Als u dit gedaan heeft, kunt u in de tank kijken. Op de zijkant vindt u een maximum
vulaanduiding. Bij het vullen blijft u hier net iets onder. Dit om te zorgen dat het tankje niet te vol zit en
overstroomt.
Laat de clearomizer c.a. 5-10 minuten staan zodat het katoen in de coil de liquid tot zich kan nemen.
COILS
De AIO wordt standaard geleverd met de 0.6 ohm coil. Indien u dit als beginnende damper te heftig vindt
is er ook een navulling van coils beschikbaar in de 1.0 ohm variant.
LEDLAMP KLEUR AANPASSEN
U kunt zelf bepalen welke kleur het LED lampje uw AIO heeft. Druk hiervoor wanneer uw batterij
uitgeschakeld is op de batterijknop, tot het LED lampje blijft branden. Druk dan weer op het knopje om te
kiezen tussen rood, geel, groen, blauw, indigo, wit, paars of geen lampje. Wacht vervolgens tot het lampje
uitgaat. Het LED lampje is nu ingesteld naar de kleur van uw keuze en uw batterij kunt u met 5 klikken op
de vuurknop weer aanzetten.
SPECIFICATIES
Lengte: 118 mm
Diameter: 19 mm
Batterij capaciteit: 1500 mAh
Clearomizer capaciteit: 2 ml

