FYLLNING AV CLEROMIZER
Det är lätt att se när cleromizern är tom och behöver fyllas. Det går bra att fylla direkt från refill-flaskan men
även en speciell flaska med ett litet rör kan användas. De flesta modeller har ett nivå-streck som visar max
fyllnads-nivå, saknas det gäller att man lämnar ca: ¼ av utrymmet tomt.

OBS. Denna manual
täcker ett flertal
modeller, se
beskrivning på
www.elcigg.se för
respektive modell vad
som ingå i paketet.

Viktigt! På modeller där huvudet kan bytas, kontrollera att detta är fastskruvat ordentligt innan du fyller
den.

Fyllning av Zoie, Ce4, Ce4++, iClear16 med flera cleromizer.
1.

Skruva av det gängade munstycket och häll vätskan på sidan i
cleromizern, inte i luftkanalen som är i mitten.

2.

Fyll med refillvätskan till den övre markeringen,

3.

Skruva på munstycket klart att använda sedan du låtit den dra några
minuter.

ANVÄNDANDNING AV E-CIGARETTEN
1. Öppna förpackningen och ta ut delarna.
2. Ladda batteriet och fyll cartomizer/cleromizer med vätskan. Vissa cartomizer är fyllda vid leverans, se
produktbeskrivning. Varning fyll aldrig vätska i batteriet!
3. Skruva den fyllda cleromizern/cartomizern på det laddade batteriet.
4. OBSERVERA att batteriet aktiveras/avaktiveras genom att i snabb följd trycka tre eller fem gånger på
knappen, detta kan ibland vara svårt så försök fler gånger om det inte lyckas. Knappen skall lysa när
man håller den nere

Fyllning av MT1, MT3, iClear 30B med flera 'bottom coil' cleromizer.

5. När man röker håller man samtidigt inne knappen som aktiverar batteriet, håll inte längre än 5
sekunder då cleromizern kan överhettas. Släpp genast knappen när blosset är över. Automatiska
batterier har ingen knapp utan aktiveras automatiskt när man suger på elcigaretten.

1.

Håll cleromizern med munstycket nedåtriktat och skruva av foten/basen.

2.

Fyll med refillvätskan på sidan i cleromizern inte i luftröret som går i
mitten, fyll inte över kanten på luftröret.

3.

Skruva på foten, klart att använda sedan du låtit den dra några minuter.

LADDNING AV E-CIGARETTEN
Innan användning skall batteriet laddas
1.

Skruva in batteriet i den speciella USB- laddaren, anslut USB-laddaren till nätadaptern och denna till
vägg-uttaget, så kallade passthru batterier laddas med kabel ansluten till batteriet.

2.

Den första laddningen skall vara 8 timmar även om lampan blir grön.

3.

Batteriet är nu klart att använda.

4.

Rekommenderad tid för följande laddningar är 4 timmar för ett 650mah även om laddaren visar
grönt. Tänk på att ett större batteri har längre laddtid.

5.

Lämna inte batteriet på laddning längre än nödvändigt.
OBSERVERA Skruva inte batteriet för hårt i laddaren, detta kan skada laddaren och batteri.
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Tank cartomizer, DCT,
El-pipa m.fl. fylls uppifrån
sedan cartomizern tryckts
ned en bit så att en
öppning finns mellan lock
och cartomizer.

www.elcigg.se

Ego W, Tindra Ce2, m.fl
fylls genom ett av hålen
i silikonpacningen. Vi
första fyllningen får man
först punktera detta
med en nål.

Ego Tank, Slim One och
liknade fylls i munstycket..
Före första fyllningen
trycker man munstycket på
elcigaretten så att hålet
bildas.

Byte av huvud/rengöring.

Batteriet bör bytas efter 200-300 laddningar då det börjar räcka kortare tid. Om en dålig lukt märks
vid laddning bör batteriet bytas.

Viktigt! Undvik att beröra veken med handen, det är mycket lätt att få dålig smak från lite hudfett.
1.

Skruva av höljet och töm ut ev. kvarvarande vätska spola sedan delarna rena med vatten.

2.

Innan montering skall alla delar vara helt torra, speciellt veken måste vara helt fri från vatten för att
fungera bra.

3.

Inspektera delarna för skador. Speciellt plasthöljet kan får sprickor eller släppa från metallen. Byt ut
skadade delar.

4.

Skruva bort det gamla huvudet och kassera det.

5.

Kontrollera att O-ringen är hel och sitter på plats.

6.

Skruva på det nya huvudet och sedan höljet. När man sätter på höljet är man försiktig och vridet det
samtidig som man trycker det över O-ringen så denna inte skadas. Smörj gärna denna med en
droppe refillvätska. På Zoie och liknade är det lättare att få in veken i cleromizern om man låter
silikon hatten sitta kvar under monteringen.

Förvara gärna din elcigg vertikalt för att minska risken för läckage.
Cleromizern är en förbrukningsvara och bör bytas efter ca: 30-50 fyllningar. På modeller med bytbart
huvud räcker det med att byta huvud.
Läckage på ny cleromizer täcks av garantin, läckage som uppkommit efter användning täcks inte av
garanti.
Skruva inte cleromizer/cartomizer för hårt på batteriet, det kan skada både batteri och cleromizer.
Använd alltid original reservdelar från www.elcigg.se
Viktig information för automatiska elcigg
Vid återfyllning av elcigg med automatiska batterier så måste man vara extra försiktig så att inte
vätska tränger ner i batteriet. Detta kan göra batteriet oanvändbart. Följer man dessa enkla råd så
undviker man detta.
Skruva alltid av cartomizer/cleromizer från batteri vid återfyllning.
Överfyll inte, vid överfyllning blås ut överskott före användning,

Fyllning av cartomizer, AIO, Express-Kit m.fl.

Blås aldrig i munstycket när förångare/cartomizer sitter på batteriet.

Ta bort locket med lämpligt verktyg, ett gem el dyl. Var försiktig så du
inte drar ut fyllnads-materialet. Vissa cartomizer har ett hårdare plastlock
som är svårare att öppna.

Förvara inte en nyligen fylld elcigg stående med lampan nedåt.
Byt omedelbart läckande cleromizer
VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR E-CIGARETTEN

Vissa cartomizers har ett extra
silikon-lock under det första, ta då ut
även det.

Elektroniska cigaretter och dess tillbehör är farligt för barn. Tillbehören kan sväljas av barn och
orsaka skada. Förvara dem alltid utom räckhåll från barn. Speciellt nikotin-vätska skall man förvara
oåtkomligt för barn.
När du använder E-cigarett, Är det bättre att röka i kortare perioder än en vanlig cigarett. Ge
cleromizern/cartomizern tid att absorbera vätska mellan blossen.
E-cigaretter är en högteknologisk elektronisk produkt. Dess tillbehör såsom patroner, batterier,
laddare är anpassade tillbehör. Om du använder andra tillbehör som inte uttryckligen anges, kan de
orsaka skador.

Nu fyller man cartomizern genom att droppa vätska på ytterkanten, vrid
på cartomizern eftersom då sugs vätskan in bättre.

Undvik att utsätta e-cigaretten för stötar och slag, skydda den från vatten och inte i närheten av eld.
Om du inte använder E-cigarett under en längre tid, förvara E-cigaretter och deras tillbehör i en torr
och sval plats.
Använder man fyllnads injektor så för
man ner den ca:1/3 av cartomizens längd. Fyll gärna vätska på motsatta
sidor för bättre spridning. En normal cartomizer rymmer ca: 18 droppar.

Byt batteri eller patron i tid om du känner att rök volymen minskas väsentligt eller att lysdioden inte
tänds.
Lämna inte batteri obevakat på laddning eller i närheten av brandfarligt material.
Använd inte andra laddare än de som är original till denna utrustning.

UNDERHÅLL

DESSA PERSONER SKALL INTE ANVÄNDA E-CIGARETTER

Håll gängor, kontaktytor och andra delar rena, det går bra att torka rent med en lätt fuktad trasa,
man kan använda alkohol och en topps för rengöring av kontaktytor i laddare och batteri.
Torka bort kondens som bildas under munstycket regelbundet för att undvika att få vätska i munnen.

Personer under 18 år.,Icke-rökare, Gravida eller ammande kvinnor.
Om läkare avråder från rökning, rådfråga läkaren.

Om det ”surplar” så betyder det att det finns vätska i luftröret, skruva av cleromizern från batteriet
och blås i munstycket.
Cleromizer/cartomizer bör bytas till en ny när den börjar ge svag rök eller dålig smak.
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