
eGo AIO e-cigaretes komplektā ietilpst: 

1x eGo AIO baterija (1500 mAh) 

1x eGo AIO iemutis 

1x BF SS316 iztvaicētājs ar 0,6 ohm pretestību 

1x BF SS316 iztvaicētājs ar 1,0 ohm pretestību 

1x USB lādēšanas vads 

1x Lietošanas instrukcija 

1x Garantijas kartiņa 

Ierīces garantijas termiņš: 6 mēneši 

Kā sākt lietot? 

1. Izvēlieties vienu no komplektā pieejamajiem iztvaicētajiem. 

2. Nospiediet uz leju un atskrūvējiet klearomaizera augšdaļu no 

klearomaizera pamatnes. 

3. Pieskrūvējiet iztvaicētāju pie klearomaizera augšdaļas, tam 

paredzētajā vietā.  

N.B. Pirms iztvaicētāja pieskrūvēšanas, lūdzu, iepiliniet dažas piles e-

šķidruma tiesi iztvaicētāja kokvilnā, lai novērstu iztvaicētāja 

priekšlaicīgas izdegšanas iespēju! 

4. Iepildiet e-šķidrumu klearomaizera apakšdaļā (maksimums līdz 

ražotāja noteiktajai maksimalajai atzīmei). 

5. Uzskrūvējiet klearomaizera augšdaļu uz klearomaizera apakšdaļas. 

6. Uzgaidiet 2-3 minūtes līdz e-šķidrums iesūcās iztvaicētājā. 

7. Ieslēdziet e-cigareti darbības režīmā, nospiežot darba pogu 5 reizes. 

8. Noregulējiet gaisa plūsmu uz Jums vēlamo.  

9. Nospiediet un turiet darba pogu un ieelpojiet tvaiku. 

Iztvaicētāji 

Iztvaicētājs ir tvaicēšanas elements, kurš pārvērš e-šķidrumu tvaikā. Iztvaicētājs sastāv no spirāles un presētas kokvilnas. Iztvaicētājs ir jāmaina regulāri – tā mainīšanas biežums atkarīgs no 

Jūsu e-cigaretes lietošanas paradumiem – viena no pazīmēm, ka Jums būtu jāmaina iztvaicētājs ir deguma piegarša tvaikam. Iztvaicētājs ir produkts bez darbības ilguma un garantijas 

termiņa. Lai novērstu iztvaicētāja izdegšanas iespējamību, uzmaniet, lai e-šķidruma līmenis Jūsu klearomaizerī nebūtu zemāks par 10% no klearomaizera tilpuma. eGo AIO komplektā 

pieejami divi iztvaicētāji – ar 0,6 ohm un 1,0 ohm pretestību. 

Lai nomainītu iztvaicētāju, nospiediet uz leju un atskrūvējiet klearomaizera augšdaļu no klearomaizera apakšdaļas. Atskrūvējiet iztvaicētāju no klearomaizera augšdaļas. Paņemiet jauno 

iztvaicētāju, samitriniet jaunā iztvaicētāja kokvilnu ar e-šķidrumu un pieskrūvējiet iztvaicētāju pie klearomaizera augšdaļas. Tad pieskrūvējiet klearomaizera augšdaļu pie klearomaizera 

apakšdaļas. 

Baterijas uzlāde un drošība 

eGo e-cigaretes darbības nodrošināšanai paredzēta jaunā tipa eGo AIO (1500 mAh) baterija. Tās uzlāde iespējama caur MikroUSB ladēšanas ligzdu baterijas apakšā. Līdz baterijas pilnai 

uzlādei nepieciešams to lādēt aptuveni 2-2,5 stundas ar izejošo spriegumu 5.0V = 1.0A.  

Par baterijas uzlādes līmeni ziņo darba pogas LED baterijas indikators: 

 60 – 100% - darba pogas LED indikators mirgos ar garām pauzēm; 

 30 – 59% - darba pogas LED indikators lēni mirgos; 

 10 – 29% - darba pogas indikators mirgos vidēji ātri; 

 0 – 9 % - darba pogas indikators mirgos ļoti ātri. 

Lai nodrošinātu augstus drošības standartus, e-cigarete ir aprīkota vairākām speciālām aizsargsistēmām: 

 Ja baterijas darba poga būs nospiesta ilgak par 15 sekundēm, baterija pārtrauks savu darbu un nebūs darba režīmā līdz tā netiks atlaista; 

 Darba pogas LED indikators lēni mirgos, ja baterija nebūs savienota ar klearomaizeri; 

 Baterijas darba pogas LED indikators nomirgos trīs reizers īssavienojuma gadījumā; 

 Baterijas darba pogas LED indikators nomirgos 40 reizes, ja baterijas izejošā jauda būs mazāka par 3,3 V (voltiem). Lūdzu uzlādējiet bateriju, lai to novērstu. 

 Bērnu drošības sistēma – lai atskrūvētu klearomaizera augšdaļu, tas jānospiež uz leju un jāatskrūvē. 

 Baterijas bloķēšana – ātri nospiediet darba pogu 5 reizes, lai atbloķētu vai nobloķētu darba pogu.  

N.B. Ja neizmantojiet e-cigareti, VIENMĒR bloķējiet baterijas darba pogu! 

LED apgaismošanas krāsu maiņa – pieejamas septiņas dažādas krāsas, Jūsu gaumei 

Kad baterijas darba poga ir atslēgta, nospiediet un turiet to aptuveni 10 sekundes līdz LED 

gaisma ieslēdzās. Nospiediet darba pogu, lai izvēlētos kādu no septiņām pieejamajām krāsām. 

Gaisa plūsmas regulēšana (skat. bildē): 

Informācija un brīdinājumi: Neveiciet baterijas uzlādi ārpus telpām un sargājiet to no ūdens. 

Neizmantojiet šo komplektu citām darbībām, kā tikai tam paredzētajiem mērķiem.Pašrocīga 

ierīces izjaukšana un remonts, izbeidz ierīces garantiju. Neizmantojiet citas iztvaicētāju 

spirāles, kā vien ražotāja ieteiktās. Sargājiet ierīci un bateriju no uguns un pārlieku liela 

karstuma. Neizmantojiet e-cigareti vadot automašīnu. Nelietojiet e-šķidrumu uzturā. 

Neizmanotjiet e-cigareti biežāk kā parastās cigaretes.Nodrošiniet, lai e-cigarete un tas 

sastāvdaļas nav pieejamas bērniem, dzīvniekiem, grūtniecēm, kā arī cilvēkiem, kuriem e-

cigaretes sastāvdaļas vai e-šķidrumu sastāvdaļas var izraisīt alerģisku rekaciju. 

E-cigaretes nepareizas lietošanas gadījumos, kuri nav saskaņā ar šīs instrukcijas vai ražotāja 

noteiktajām instrukcijām, lietotājs pats uzņemas atbildību par lietošanas sekām. 

Pilnu eGo AIO e-cigaretes instrukciju angļu valodā variet lejupielādēt: www.joyetech.com/manuals/ 

Regulāri tīriet no putekļiem un kondensāta iemuti  ar sausu salveti , kā arī MikroUSB lādēšanas ligzdu. E-cigaretes baterija nav ūdensizturīga, kā arī nav ieteicams lietot tās vietās ar 

paaugstinātu mitrumu un aukstumu. Tvaika ģenerācija būs minimāla un var sabojāt ierīci. Optimāla temperatūra e-cigaretes ekspluatācijai ir no 0
0
C līdz + 45

0
C lādēšanas laikā un -10

0
C 

līdz 60
0
C kamēr tā tiek izmantota. 

Lai iegūtu papildus informāciju, konsultāciju, sniegtu ierosinājumu vai sūdzību, lūdzu, sazinieties ar mums: 

SIA AIR SMOKE 

Tālrunis: + 371 20000787 

e-pasts: info@airpuf.com; www.airpuf.com 

Adrese: Barona Kvartāls – Brīvības iela 155 korp. 13, LV-1012, Rīga, Latvija 

Darba laiks: darba dienās no 9:00 līdz 18:00. 

http://www.joyetech.com/manuals/
mailto:info@airpuf.com
http://www.airpuf.com/

