
 

 

Handleiding  

Artikel: 322 

Naam: Aspire Breeze Pocket AIO 

Specificaties: 

 Afmetingen: 18x33x93mm 

 Inhoud 2 ml 

 Capaciteit 650 mah 

 Oplaadbaar via: micro USB laadkabel  

 Vuur methode: auto-switch of met de pushbutton 

 Vulmethode: bovenkant 

 Te gebruiken met: Aspire Breeze U-Tech coils 0.6 ohm 

 Voltage output: Bypass 

 Kindveilige sluiting: ja 

 Ontlaad/overlaad bescherming: ja 

 Kortsluiting bescherming: ja 

 Batterij indicator: dmv LED 

 Drukknop bescherming: 5-click 

 Instelmogelijkheden: nee 

 Batterij verwisselbaar: nee 

 Geschikt voor mond/long inhalatie 

   

Hoe te vullen: 

 Haal het mondstuk met een opwaartse beweging van de Breeze. 

 Draai de lange schoorsteen los met behulp van de ijzeren tool aan de binnenkant van het mondstuk. 

Draai de schoorsteen linksom om te openen en rechtsom om te sluiten. 

 Neem een coil en laat 4 druppels direct in het kleine gaatje aan de bovenkant van de coil vallen. 

Bevochtig ook de katoen in het grote gat aan de zijkant van de coil. Draai de coil nu vast onderaan de 

schoorsteen. 

 Vul de Breeze in de grote vulruimte waar de schoorsteen met coil invalt. Vul tot het aangegeven 

niveau (rode streep).  

 Plaats de schoorsteen terug en installeer het mondstuk 

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

intrekken. Verwissel de coil als deze minder gaat presteren. 

 

 

https://www.e-cig4u.nl/micro-USB-kabel


 

 

 

Coil wisselen: 

 Wissel de coil op dezelfde manier zoals beschreven bij het vullen. 

 Draai de coil stevig vast en bevochtig deze weer zoals boven beschreven. 

 

 

Gebruiken: 

 Druk 5 x binnen 2 seconden op de vuurknop tot de LED gaat knipperen om de Breeze aan en/of uit te 

zetten 

 Druk op de vuurknop gelijktijdig met inhaleren, of neem een trekje zonder op de vuurknop te 

drukken. De accu werkt dan op de auto-switch functie. 

 

Laden: 

Laad de Breeze op met bijgeleverde micro USB kabel. De LEDs branden tijdens het laden, en gaan uit als de 

Breeze is volgeladen. Tijdens gebruik brandt de LED blauw/oranje (roze) als de accu boven de 3.8 V vol is. 

Indien de accu onder de 3.8V komt, dan brandt de LED blauw. De LED knippert als de accu volledig leeg is 

en weer geladen moet worden. 

 

Onderhoud en waarschuwingen: 
 
Laad de batterij voor het eerste gebruik goed vol. Maak contactpunten regelmatig schoon met een schone 
tissue. Vermijd vocht, vuil, valpartijen en scherpe metalen voorwerpen. Vervoer een batterij niet onbeschermd in de 
broekzak ivm kans op breuk, en/of kortsluiting met bijvoorbeeld munten en sleutels. Zet een batterij aan en/of uit 
dmv 5 x snel klikken binnen 3 seconden op de button (ontvangen batterijen staan meestal uit). Zet een batterij uit 
tijdens vervoer, dit voorkomt doorbranden van batterij en/of atomizer. Laad een batterij nooit op zonder toezicht. 
Gebruik de micro USB poort met beleid, op een afgebroken USB poort rust geen garantie. Gebruik alleen een 1A USB 
wandadapter om uw batterij mee op te laden! Gebruik nooit USB wand adapters van een telefoon/tablet e.d. om 
uw batterij mee op te laden. Dit zijn meestal snelladers (2A) die uw batterij ernstig kunnen beschadigen, of uzelf 
letsel kunnen bezorgen. Denk om uw veiligheid en gebruik alleen wandadapters door ons geadviseerd. Vraag ons bij 
twijfel om advies. 
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