Eerste gebruik:
-Bij een eerste gebruik of nieuwe coil (verbrandingselement) is het noodzakelijk deze van liquid
te voorzien (primen).
-U draait de tank van de batterij en opent de tank aan de onderzijde. Hier treft u de coil aan.
-U primed de coil voor door op elk stukje zichtbare katoen een druppel liquid te doen alsook een
paar druppels rechtstreeks in de coil.
-U draait de tank weer dicht en op de batterij
-Aan de bovenzijde van de tank staat een aanduiding waar de tank opengeschoven kan worden.
Hier kunt u de tank verder opvullen.
-laat de tank circa 10 minuten intrekken met vloeistof alvorens u gaat dampen
In- en uitschakelen:
druk binnen twee seconden vijfmaal kort achter elkaar op de vuurknop. Het lampje op de batterij zal 5
maal knipperen om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. Op dezelfde manier kan het apparaat
worden uitgeschakeld.
Indicatie batterijcapaciteit:
Naarmate de batterij verder leeg raakt verandert het indicatielampje als volgt:
Batterijniveau
100%-60%
59%-30%
29-10%
≤9%
Kleur LED-lamp
Groen
Oranje
Blauw
Rood
Gebruik:
Wanneer het apparaat ingeschakeld is, zet het apparaat aan uw mond, houd de vuurknop ingedrukt en
inhaleer direct over uw longen.
Opladen:
Het apparaat kan worden opgeladen, door het aan te sluiten op een 1A/5V muuradapter of via een USBkabel aan een computer. Tijdens het opladen brandt het indicatielampje rood en gaat uit als het apparaat
volledig is opgeladen. LETOP! MAAK GEEN GEBRUIK VAN EEN SNELLADER OF 2A POWERBANK HIEROP ZIJN
DEZE BATTERIJEN NIET BEREKEND EN DIT IS GEEN GARANTIE!
Inhoud Verpakking:
1 iJust 3 batterij
1 Ello Duro clearomizer
1 HW-M 0.15Ohm coil
1 HW-N 0.2Ohm coil
Technische specificaties:
Afmeting: 130.5 x 25mm
Batterij: interne 3000mAh batterij
Weerstand bereik: 0.1Ohm – 3.0Ohm
Deze handleiding is slechts indicatief. Wij zijn niet verantwoordelijk voor defecten, onbehoorlijk gebruik.
Bij onbehoorlijk/onwetend gebruik zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele (geleden) schade.
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