
 

 

HANDLEIDING 

Artikel: 196 

Naam: JOYETECH EGO ONE V2  

Specificaties systeem: 

 1500 mah batterij 

 Lengte batterij 75.5mm 

 Diameter batterij 19 mm 

 Lengte verstuiver incl. 510 aansluiting 36 mm 

 Diameter verstuiver 19 mm 

 Inhoud verstuiver 2 ml 

 Airflow instelbaar 

 Batterij display functie voor accucapaciteit 

 Bescherming tegen kortsluiting 

  Specificaties clearomizer: 

 Inhoud 2 ml 

 Lengte incl. 510 aansluiting 36 mm 

 Diameter 19 mm 

 510 aansluiting 

 Verstelbare airflow ring 

 Pyrex glas  

 Geschikt voor mond/long inhalatie (1.0 ohm coil) en direct/long inhalatie (0.5 ohm en 

NI/TI coil) 

Hoe te vullen: 

 Schroef de base los van de clearomizer 

 Vul de clearomizer met vloeistof in de ruimte om de metalen luchtbuis. Vul niet in de 

luchtbuis en vul tot aan het niveau van de metalen luchtbuis. Laat bij een nieuwe coil 

altijd een paar druppels liquid in de coil vallen om nare bijsmaken te voorkomen. De 

coil moet goed vochtig zijn voor eerste gebruik. Laat de coil minstens 5 minuten 

intrekken. 

 Schroef de base terug op de clearomizer 

 Verwissel de coil als deze minder gaat presteren. 

 Gebruik voor Mond Long dampen 1.0 ohm coils, gebruik voor Direct Long dampen 

0.5 ohm coils. 

Coil wisselen: 

 Draai de base los aan de onderkant van de tank 

 Vervang de coil, draai de coil stevig vast 

 

 



 

 

Gebruikstips: 

 Zorg dat bij het plaatsen van een nieuwe coil altijd dat de base van de batterij 

losgedraaid is, hierdoor kan de coil een slag verder worden aangedraaid. 

 Draai de coil heel stevig vast in de base, dit voorkomt dat de coil in de atomizer blijft 

hangen bij navullen 

 Maak regelmatig de base vrij van vloeistof, dit voorkomt lekkage. (uitspoelen onder 

de lauwwarme kraan en goed droog maken) 

 Laat bij in gebruik name van een nieuwe coil 2 druppels liquid op de mesh vallen, dit 

voorkomt een dry-hit/brandsmaak. Laat de coil minstens 5 minuten intrekken. 

 Vul tijdig bij, dit voorkomt doorbranden van de coil, een brandsmaak en lekkage 

Functies van de Joyetech ego one V2 set: 

 Aan en uitzetten: druk 5 keer snel achter elkaar op de button, de LED zal 5 x 

knipperen om aan te geven dat de eGo ONE klaar is voor gebruik. Op dezelfde manier 

wordt de eGo ONE weer uitgeschakeld. 

 Gebruiken: druk op de knop in en neem gelijktijdig rustig een trekje. De button licht 

op tijdens indrukken. 

 Opladen: laad de eGO ONE V2 door de USB kabel te verbinden met een computer of 

via bijgeleverde wand adapter. Wanneer deze volledig is opgeladen, zal het lampje uit 

gaan. 

 Vullen: draai de verstuiver van de accu en vul deze direct rondom de middelste buis. 

Vul niet in de middelste buis, deze is voor de luchtstroom. Laat bij een nieuwe coil 

altijd even een paar druppels liquid op de coil vallen. De coil moet goed vochtig zijn 

voor 1e gebruik om nare bijsmaken te voorkomen. Laat de coil minstens 5 minuten 

intrekken. 

 Coil vervangen: schroef de verstuiver aan de onderkant open en draai de coil eruit. 

Plaats een nieuwe coil in de verstuiver en draai de verstuiver weer dicht. 

 Aanpassing van de airflow: draai de ring op de verstuiver met de klok mee om de 

airflow te vergroten, en tegen de klok in om de airflow te verkleinen. 

 Batterij display functie: het licht zal langzaam knipperen of blijven branden wanneer 

de accu vol is, en steeds sneller gaan knipperen als de accu leger raakt: 

1. Bij een accucapaciteit van 60% - 100% blijft de led branden 

2. Bij een accucapaciteit van 30% - 59% knippert de led langzaam 

3. Bij een accucapaciteit van 10% - 29% knippert de led sneller 

4. Bij een accucapaciteit van 0-9% blijft de led knipperen 

 De batterij led knippert rood tijdens het opladen of verbinden met USB, en gaat uit als 

deze volledig is opgeladen. 

 Laden:  

U laadt de EGO ONE V2 middels het meegeleverde micro usb kabeltje. Gebruik bij laden aan 

een wandadapter een wandadapter met maximaal uitvoervermogen van 1 ampere.   

 

 

 



 

 

Onderhoud en waarschuwingen: 
 
Laad een nieuwe batterij voor het eerste gebruik goed vol. 
Maak het contactpunt regelmatig schoon met een schone tissue. 
Vermijd vocht, vuil, valpartijen en scherpe voorwerpen. 
Vervoer een losse batterij niet in de broekzak bij metalen voorwerpen om kortsluiting te voorkomen. 
Zet een batterij aan en/of uit dmv 5 x snel klikken binnen 3 seconden op de button. 
(ontvangen batterijen staan meestal uit) 
Zet het apparaat uit tijdens vervoer, dit voorkomt doorbranden van batterij en/of atomizer. 
Laad een batterij nooit op zonder toezicht 
Gebruik alleen een max 1A AC wandadapter icm micro USB kabel om uw batterij mee op te laden! 
Gebruik de micro USB poort met beleid, op een afgebroken USB poort rust geen garantie. 
Gebruik nooit USB wand adapters van iphone/ipad ed om uw batterij mee op te laden. Dit zijn vaak 
2.0A snelladers die uw batterij ernstig kunnen beschadigen, of uzelf letsel kunnen bezorgen. Denk om 
uw veiligheid en gebruik alleen wandadapters door ons geadviseerd. Houd het apparaat buiten bereik 
van kinderen. 
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