HANDLEIDING
Artikel: 564
Naam: JUSTFOG C14 PT STARTSET DUO
Specificaties PT batterij:









510-Ego aansluiting
900 mah
4-click protection, door 4 x binnen 2 seconden klikken kan de batterij aan en/of
uitgezet worden
Meekleurende LED verlichting rondom de button knop. Hierdoor kunt u eenvoudig
aflezen hoe vol de batterij nog zit
Op te laden met een micro USB laadkabel of met een gewone USB laadkabel
Laadtijd +/- 3 uur
Lengte 97mm
.Diameter 14mm

Specificaties C14 clearomizer:










Lengte inclusief mondstuk 77 mm
Diameter 14 mm
Inhoud 1.8 ml
Weerstand 1.6 ohm
Verend contactpunt aan de onderkant
Anti-lekkage systeem
Plat verwisselbaar mondstuk
Japans organisch katoenen wick
Te gebruiken op 3.3V - 4.4V

Hoe te vullen:









Houdt de Justfog C14 ondersteboven
Schroef de base aan de onderkant los
Controleer voor het eerste gebruik eerst even of de coil stevig aangedraaid zit in de
base.
Laar 4 druppels vloeistof direct in het midden van de coil vallen en bevochtig ook de
katoen in de 4 vensters van de coil met 1 druppel vloeistof. Laat dit intrekken.
Vul de clearomizer met vloeistof, laat de vloeistof via de zijwand in de clearomizer
lopen. Let erop dat de vloeistof niet in de middelste buis terecht komt, deze is bestemt
voor de luchttoevoer. Vul rondom de middelste buis via de zijwand. Vul niet boven
het niveau van de middelste buis.
Schroef de base handvast terug op de clearomizer
Laat de coil even goed intrekken voor eerste gebruik. Let op: laten intrekken voor
gebruik is belangrijk om een dry-hit (verbrande smaak) te voorkomen!

Coil wisselen:



Draai de base los aan de onderkant van de tank
Vervang de coil, draai de coil stevig vast en bevochtig deze weer zoals boven
beschreven.

Led indicatie energieniveau batterij:
De LED van de button kleurt mee naarmate de batterij
leger raakt, zo heeft u een handige batterij indicatie:





Witte led: 100% - 75%
Blauwe led: 75% - 50%
Groene led: 50% - 25%
Rode led: 25% - 0%

Opladen van de batterij:
De Justfog C14 PT batterij is op te laden middels de meegeleverde micro laadkabel. Plaats de kleinste
connector aan de voorkant in de batterij (let op: past maar op 1 manier, niet doordrukken dus). De
andere connector wordt dan in de usb poort van een laptop, pc of auto-usbpoort geplaatst. Optioneel is
ook een wandadapter bruikbaar. U kunt tijdens het opladen uw e-sigaret dampen.
De batterij is tevens met een standaard USB e-sigaretten oplaadkabel met connector via de 510
connector van de batterij uw batterij op te laden. Het opladen van een geheel lege accu kan ongeveer
drie uurtjes duren.
Wandadapter (optioneel)
Om de batterij op te laden via het elektriciteitsnet (wandcontactdoos), moet er een wandadapter
gebruikt worden. Deze is voorzien van USB uitgang en mag niet meer dan 500mAh uitvoer geven.
Gebruik in geen geval de oplader van uw smart- of Iphone of Tablet!
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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