
Návod eGo AIO 

eGo AIO je originálny kúsok od Joyetech, opäť posúvajúci latku vyššie v kategórií all-in-one elektronických cigariet. 

Clearomizér o objeme 2ml s veľmi pohodlným vrchným plnením, s unikátnym riešením proti unikaniu e-liquidu do úst vapera 

a detskou poistkou proti náhodnému otvoreniu. To sú nové vlastnosti ktorými AIO zatiaľ prekonáva konkurenciu avšak 

originálnych riešení tu nájdete omnoho viac. 

All - in- One štýl je originálny 

...v tom, že batéria aj tank clearomizéru (nádržka na e-liquid) sú zabudované v jednom celku. Jediná odoberateľná časť 

elektronickej cigarety je vrchná časť s náustkom v ktorom je umiestnený atomizér (žeraviaca špirálka) 

Elegantné farebné prevedenia, možnosť výberu farebného podsvietenia tlačidla štart, pohodlná a intuitívna obsluha a príťažlivý 

vzhľad elektronickej cigarety – jednoducho Joyetech. 

   

                                                                          Štandardná konfigurácia 

              1 x eGo AIO bateria 

            2 x BF SS316-0.6ohm atomizér 

            1 x eGo AIO náustok 

            1 x USB kabel na nabíjanie 

    1 x Manual v anglickom jazyku a garančná karta 

            Parametre elektronickej cigarety 

            Priemer:19mm 

Dĺžka: 118.05mm          

    Kapacita batérie:1500mAh 

Objem tanku: 2.0ml                                                                                       

farebné podsvietenie priezoru clearomizéra 

 

 

 

 

 

Bezpečná detská poistka 

Vrchná čiapka clearomizéra je odnímateľná . Proti náhodnému odskrutkovaniu  

je zabezpečená tak, že pre odskrutkovanie je potrebné viečko zatlačiť. Vo vrchnej  

časti, pod náustkom je umiestnený vymeniteľný atomizér. 

eGo AIO používa najmodernejšie atomizéry rady BF SS316.  

V sade je pribalený úplne nový, 0,6ohm 

 

 

Duálna elektronická ochrana 

Elektronická cigareta Joyetech eGo AIO je opatrená novými 

 ochrannými obvodmi batérie. Duálna ochrana obvodov znamená 

 viac bezpečnosti proti poškodeniu batérie prebíjaním, skratom  

ale aj zvýšeným prietokom nadmerného prúdu napr. pri zlom atomizére. 

 

 

Špirálová štruktúra náustku.  

Vzduchovod náustku je vybavený špirálovým prierezom, ktorý zvyšuje komfort pri 

ťahaní a tiež zamedzuje potiahnutiu e-liquidu do úst. 
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Výber si svoju farbu podsvietenia. 

v režime off-teda pri vypnutej,zablokovanej elektronickej cigarete, dlhým podržaním tlačidla zvolíte farbu podsvietenia 

priezoru podľa vlastného vkusu stláčaním tlačidla na batérii. 

 

 

Nastavenie prietoku vzduchu: 

Jednoduchý a intuitívny spôsob nastavenia prietoku vzduchu do 

systému nastavíte otáčaním viečka clearomizéru. Ak sú bodky 

na náustku a na uzávere pri sebe, je poťahovanie s najmenším 

odporom vzduchu. Ak sú vynačené bodky v polohe 90 stupňov 

od seba, má nasávanie vzduchu najväčší odpor. 

 

 

Nabíjanie: 

pre moderné elektronické cigarety je už samozrejmosťou funkcia passtrough - teda možnosť nabíjania aj počas pužívania 

inhalátora. Jednoducho pripojíte inhalátor prostrdníctvom Usb kábla k počítaču alebo do stenového usb adaptéra. 

 

Vloženie atomizeru (žhaviaceho valčeka) 

Odskrutkujte vrchný uzáver zatlačením a otáčanim proti smeru hodinových ručičiek. Naskrutkujte atomizer na spodok 

vrchného uzáveru. Naskrutkujte uzáver späť do AIO Boxu. 

 

Plnenie. 

Odskrutkujte vrchný uzáver zatlačením a otáčanim proti smeru hodinových ručičiek. Naplnte nádržku po rysku, ktorá je 

zakreslená pri sklíčku nádržky z vonkajšej strany(cca. polovica nádržky). Pri prvom použití atomizéru nakvapkajte 5 kvapiek 

liquidu aj do stredu atomizeru. Vrchný uzáver s atomizerom naskrutkujte späť do AIO Boxu. E-cigareta je teraz pripravená k 

použitiu. 

 

Sada obsahuje: 

1 x Joyetech eGo AIO batéria, 

2 x Joyetech BF SS316 atomizér - 0,6 ohm,novinka 

1 x špirálovitý náustok, 

1 x priehľadný náustok, 

1 x micro USB kábel. 

 

Výrobca Joyetech 

Záruka 2 roky. 
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