Návod k obsluhe E-inhalátora eGO-W 350mAh - 1300mAh
Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho e-inhalátora a gratulujeme k rozhodnutiu šetriť ako vlastné zdravie a peniaze, tak aj zdravie ľudí pohybujúcich sa
vo vašom okolí.
Venujte prosím pozornosť tomuto návodu a pri používaní E-inhalátor postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií. Predídete tak jej zlej funkcii alebo
prípadnému poškodeniu.
E-inhalátor nie je tabakový výrobok, obsahuje však nikotín, preto nie je vhodná pre tehotné ženy a podľa zákona platí zákaz
jej predaja osobám mladším ako 18 rokov! Tento E-inhalátor používajte rovnako, ako ste zvyknutí pri bežných tabakových cigaretách.
Vo výnimočných prípadoch u nej hrozí predávkovanie nikotínom, rovnako ako je tomu u klasických tabakových cigariet.

Popis súčastí E-inhalátora:

1. Zabudovaná batéria:
Batéria spoločne s elektronickými prvkami je uložená do púzdra, na tele ktorého je spínač osvetlený LED diódou, ktorá zároveň
indikuje stav batérie. Ak pri používaní E-inhalátora LED dióda 10x zabliká, znamená to, že je batéria vybitá a treba ju dobiť. Batériu
nabíjajte iba priloženou nabíjačkou, predídete tým tak jej poškodeniu.

Pri nabíjaní môže dochádzať k občasnému blikaniu LED diódy z červenej na zelenú. Nabitie batérie je však indikované až stálou zmenou farby LED
diódy na zelenú. Nabíjanie trvá od 2-5 hodín podľa typu batérie. Pri nabíjaní postupujte tak, že batériu naskrutkujete závitom do USB nabíjačky a
potom ju vložíte do PC alebo cez sieťový adaptér priamo do zásuvky. Pri uťahovaní závitu nepoužívajte nadmernú silu, hrozí tým jeho poškodenie!
Pri nabíjaní svieti na červeno dióda na nabíjačke a modro dióda pod spínacím tlačidlom batérie. Po nabití svieti nabíjačka zelene a dióda na batériu
zhasne. Všetky batérie sú typu Li-ion, nemajú teda pamäťový efekt a to znamená, že ich môžete nabíjať kedykoľvek a nečakať až bude indikované
vybitie LED diódou. Ihneď po indikácii vybití prestaňte batériu používať. Životnosť batérie je podľa typu cca 300 nabití a a sú vybavené funkciou
zamykania tlačidla, ktorá ich chráni pred nechceným spustením. Zamknutie i odomknutie sa vykoná 5x stlačením tlačidla počas 2 sekúnd

2.Kryty cartomizeru a náustku:
Kryt cartomizeru je voľne nasunutý na cartomizer a pred plnením ho ťahom odstráňte. V kryte je voľne zasunutý náustok, ktorý je chránený
krytkou. Kryt náustku má bajonetový zámok - odstraňuje sa otočením a stiahnutím.

3. Cartomizer:
Cartomizer je súčasť E-inhalátora, za pomoci ktorého sa odparuje kvapalina z jeho zásobníka a tým sa tvorí "dym", ktorý je fajčiarom
vdychovaný. Pripája sa k batérii pomocou závitu. Ak ste zakúpili prázdny cartomizer, treba ho pred prvým použitím naplniť eLiquidom. Cartomizer sa plní injekčnou striekačkou alebo priloženou fľaštičkou s ihlou. Prvé naplnenie vykonáte tak, že injekčnou
striekačkou alebo priloženou fľaštičkou prepichnete pripravený otvor na hornej strane cartomizeru (nie otvor uprostred, ale na kraji)!
Po prepichnutí gumového tesnenia cez nádržku naplníte e-Liquid. Prvé prepichnutie otvoru vykonajte s cartomizerom naskrutkovanými k barerii,
inak hrozí vytlačenie stredovej trubičky ihlou a tým pretečeniu e-liquidu
POZOR! CARTOMIZER plňte VŽDY ODPOJENÝ OD BATÉRIE! HROZÍ pretečenie E-LIQUIDU CARTOMIZEROM A POŠKODENIE BATÉRIE!
Po vyfajčení e-liqiudu, sa cartomizer znovu naplní rovnakým spôsobom. Životnosť cartomizeru cca 20 dní a závisí od frekvencie a správnom
používaní.

Spôsob použitia E-inhalátora:
Pred prvým použitím E-inhalátor nabite batériu podľa bodu 1. Ak máte prázdny cartomizer, najskôr ho doplňte podľa bodu 2. Cartomizer potom
pripojte k batérii a nasuňte na neho kryt. Týmto je E-inhalátor pripravený na použitie. Pri tejto manuálnej batérii sa dym vytvára pomocou stlačenia
tlačidla na tele cigarety. Znamená to, že najprv zopnete a držíte tlačidlo batérie a zvoľna poťahujete vytváraný dym. Tlačidlo uvoľnite malú chvíľu
pred ukončením poťahovania tak, aby bol vdýchnutý všetok vytvorený dym a nezrážal sa v náustku späť na kvapalinu.

Bezpečnostné upozornenie:
- Nehádžte batérie do ohňa
- E-inhalátor uchovávajte mimo dosahu detí. (najmä súčasti obsahujúce nikotín)
Ďakujeme, že ste si vybrali našu cigaretu a dúfame, že s ňou budete spokojní rovnako ako mnoho ľudí pred Vami.
V prípade otázok je k dispozícii náš zákaznícky servis na e-mailovej adrese mccycles@szm.sk
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Záruka a životnosť tovaru:
24 mesiacov: Na všetok nespotrebný tovar
3 mesiace: Garantovaná životnosť batérie
10 dní: Garantovaná životnosť atomizera a cartomizerov
Bez záruky: Spotrebný materiál ako sú e-liquid.

Reklamácie: Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu predávajúceho s kópiou kúpneho dokladu a písomným popisom vady.
reklamovaného
Ďalšia
možnosť ktovaru.
popisu vady pre registrovaných užívateľov je využitie reklamačného formulára na www.cigareta-elektronicka.sk, pre
neregistrovaných zákazníkov je k dispozícii e-mailová adresa mccycles@szm.sk . Predávajúci musí dodržať zákonom stanovenú
lehotu na vybavenie reklamácie, tj 30 dní. V prípade nedodržania tejto lehoty má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a na vrátenie tovaru.

V prípade uznania reklamácie odošle predávajúci kupujúcemu opravený, alebo nový tovar.

V prípade neoprávnenej reklamácie hradí náklady na dopravu a prípadné iné náklady kupujúci.
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