
Návod Elektronická cigareta eGo AIO BOX 

 

all - in - one (skratka AIO) 

 

All-in-one elektronické cigarety malé, ale výkonné modely elektronických cigariet s minimálnymi požiadavkami pre nastavenie a 

jednoduchou obsluhou zaznamenávajú medzi vapermi obrovský boom. Výrobcovia sa tomuto trendu prispôsobili a ponúkajú čoraz viac 

modelov v tejto kategórií.  

Po mega úspechu (ktorý mimochodom stále trvá) eGo AIO prišli v Joyetech s dalším upgradom. 

eGo AIO Box presne pokračuje v štýle eGo AIO až na dizajn. Má telo kvadratického tvaru a podarilo sa do neho umiestniť integrovaný 

akumulátor s väčšiou kapacitou 2100 mAh. 

 

eGo AIO je originálny kúsok od Joyetech, špičková technológia a nádherný minimalistický dizajn 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 pred náhodným otvorením. To sú nové vlastnosti ktorými AIO zatiaľ prekonáva konkurenciu 

avšak originálnych riešení tu nájdete omnoho viac. 

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. 

 

 
 

Parametre elektronickej cigarety eGo AIO Box 

Priemer:16,5mm 

Dĺžka: 158,0mm 

Kapacita batérie: 2100mAh  

Objem tanku: 2.0ml 

USB port 

                   farebné podsvietenie priezoru clearomizéra 

 

 

1. 



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. 

  

 

Atomizéry(žeraviace telieska)- pre každého. 

 

Jediné čo budete v svojej AIO Box meniť sú žeraviace telieska. eGo AIO používa 

najmodernejšie atomizéry rady BF SS316 .V ponuke je celý rad atomizérov od 

subohmových o impedancii 0,2Ω až po klasické 1,5Ω a rôznych konštrukcií - 

NotchCoil, Clapton, Kanthal či s možnosťou použitia vlastných žeraviacich špirálok - 

typ RBA.  

Takže vyladiť svoju AIO Box k absolutnej dokonalosti môže skutočne každý vaper. 

V sade je pribalený úplne nový BF SS316 MTL 0,6ohm atomizér. 

 

Duálna elektronická ochrana 

Elektronická cigareta Joyetech eGo AIO BOX 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. 

 

Vyber 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. 

Sada obsahuje: 

1 x Joyetech eGo AIO Box grip, 2 x Joyetech BF SS316 atomizér - 0,6 ohm, 1 x špirálový náustok, 1 x priehľadný náustok, 

1 x micro USB kábel.   

vyrobca: Joyetech 

Záruka 2 roky.                                            2. 


