
    
   
  

Let op: Wanneer uw e-sigaret niet werkt kan het zijn dat deze “uit” staat. 
Druk 5 maal binnen 1,5 seconden op de aan/uit knop om de batterij aan of uit te zetten.  

Om te dampen houd u de “knop” tijdens inhaleren ingedrukt. 

Geachte klant, hartelijk dank voor uw aankoop. Hierbij een algemene handleiding voor de e-sigaret. Lees 
deze voor gebruik aandachtig door.  
  

Gebruiksaanwijzing:  

1) Batterij / accu 
Een belangrijk onderdeel van uw e-sigaret is de batterij. Het is dus belangrijk om deze in een goede 
conditie te houden. Wanneer u uw e-sigaret ontvangt is de batterij meestal nog gedeeltelijk opgeladen. 
U kunt de batterij opladen met het meegeleverde oplaadsnoer. U schroeft de batterij op de lader en 
sluit deze aan. 
 
 

De batterij kan via USB (bijvoorbeeld uw pc) opgeladen worden of middels de verloopstekker direct via 
het stopcontact. Wanneer de batterij aan het laden is, zal het controlelampje op de lader rood branden, 
wanneer de batterij geheel opgeladen is zal deze groen branden en is deze klaar voor gebruik.  

Wij raden bij de 1e ingebruikname aan de batterij pas te laden wanneer deze volledig leeg is. U merkt 
dit aan:  

1) Uw e-sigaret verdampt niet meer, u hijst dus wel maar krijgt geen damp binnen. 
2) Het lampje op de batterij zal snel knipperen wat aangeeft dat de batterij leeg is. 

Het is belangrijk de batterij de eerste 2 keer volledig leeg te “dampen” en ook volledig op te laden. 
Door dit te doen vergroot u de levensduur van uw batterij aanzienlijk. Na deze eerste 2 keer volledig 
laden van uw batterij, mag de batterij op ieder moment geladen worden en ook op ieder moment van de 
lader afgehaald worden. 

De batterij kan onder normale omstandigheden gemiddeld 300 keer herladen worden. Hierna zal de 
gebruiksduur aanzienlijk verkorten en raden wij aan een nieuwe batterij te bestellen. Maak de batterij 
geregeld schoon, voornamelijk bij de aansluiting. Indien de batterij in contact komt met  
vloeistof of vocht kan dit via de aansluiting de batterij binnendringen en  
daardoor niet meer naar behoren functioneren. Dit valt niet onder  
de garantie. Iedere sterkte batterij heeft een gemiddelde gebruiksduur  
bij normaal gebruik. (Uitgaande van een standaard batterij)   

Hieronder vindt u de gemiddelde gebruiksduren per sterkte.  
• 650mAh : +/- 4 uur 
• 900mAh : +/- 6 uur 
• 1100mAh : +/- 8 uur 
• 1300mAh : +/- 10 uur       

De tabel is gebaseerd op een standaard batterij zonder verwisselbare voltage en een enkele coil.  



2) Clearomizer vullen / Liquid toevoegen        

 
  

De bovenkant van uw e-sigaret betreft een zogenaamde verdamper “clearomizer” of “atomizer” 
Door de jaren heen worden deze termen door verschillende aanbieders vaak door elkaar gebruikt wat 
veel verwarring veroorzaakt. De werking van beiden is hetzelfde, zowel de clearomizer als de atomizer 
zijn niets meer als een tankje met verwarmingselement waar u uw liquid in doet en waarin de 
verwarming tot stand gebracht wordt. 
Uw clearomizer of atomizer bevat een brander (coil) en/of atomizer welke de daadwerkelijke 
verwarming tot stand brengt. 

In de coil zit een gloeispiraaltje wat geactiveerd wordt wanneer u het knopje  
op de batterij indrukt. Doordat de liquid door de gloeispiraal verwarmd  
wordt zal deze verdampen. Hierdoor kunt u de liquid inhaleren en dampen.   

Er zijn verdampers in alle soorten en maten. Wanneer een clearomizer bovenlangs gevuld dient te 
worden kunt u het mondstuk losschroeven en ziet u links en rechts naast de luchtbuis ruimte waar u de 
liquid in kunt bijvullen. 
Kan het mondstuk niet los, of ziet u geen ruimte na het verwijderen van het mondstuk? U dient de 
clearomizer onderlangs te vullen.  

 

3.1) Onderlangs vullen  



Wanneer u uw clearomizer onderlangs dient te vullen verwijderd u eerst de schroefdop aan de 
onderkant. U schroeft de onderzijde los door met uw ene hand tussen duim en wijsvinger het gladde 
gedeelte direct onder het gedeelte met de ribbeltjes te pakken. Met uw andere hand draait u nu de 
onderkant los. 

! Let op: probeer uzelf aan te wennen dit op deze manier te doen. Wanneer de clearomizer  
met teveel kracht is vastgedraaid en u wilt deze losschroeven door met uw ene hand het glaasje 
vast te houden, kan de clearomizer beschadigd raken. 

 

Wanneer u de onderkant heeft losgeschroefd, kunt u de liquid toevoegen. 

1) U houdt de clearomizer schuin                    2) U vult de clearomizer door zachtjes            3) Uw 
clearomizer is gevuld  
gebogen en zorgt ervoor dat de vul-              in het liquid flesje te knijpen max tot                en u kunt 
de schroefdop er 
naald van het flesje liquid tegen het              ¾ of tot aan het streepje zodat er geen      weer op 
draaien. 
glaasje aan komt en wat zich naast   liquid in het mondstuk komt.  
de luchtbuis bevind.  

    

                                     

3.2) Bovenlangs vullen 

1) Wanneer u uw clearomizer                      2) U houd de clearomizer iets  3)U vult uw clearomizer 
maximaal  
bovenlangs dient te vullen,        schuin en zorgt ervoor dat de  ¾ met liquid. Daarna 
bevestigd u  
verwijderd u eerst het mondstuk        vulnaald zich naast de luchtbuis  het mondstuk weer door deze 
er  
door deze los te schroeven.        bevind.  Weer terug op te draaien.  
 
 

 



4.) Liquid in luchbuis  

Wanneer er toch liquid in de luchtbuis terecht is gekomen, zult u dit de eerste paar keer bij het 
inhaleren proeven. 
U blaast een paar keer krachtig aan de onderzijde van de verdamper en blaast zo de liquid eruit. Indien 
noodzakelijk kunt u de verdamper reinigen.  

U kunt nu de verdamper weer op de batterij schroeven.  
! Let op : de schroefdop hoeft maar licht aangedraaid te worden.  Vast = vast. 
Wanneer de onderdelen met extreme kracht vast gedraaid worden kunnen er defecten optreden, 
hier wordt GEEN garantie op gegeven. Denk hierbij aan de schroefdraad en rubbertjes die kapot 
gedraaid kunnen worden. Als er een rubbertje van de verdamper door het er verkeerd erop draaien of te 
vast gedraaid is kunt u een lekkende verdamper krijgen.  

 

Houdt u er rekening mee wanneer uw e-sigaret niet werkt dat u wellicht 5 maal snel achter elkaar 
op de schakelaar moet drukken om uw e-sigaret (weer) aan te zetten. 

De verdamper is gevuld met e-liquid, u wacht enkele minuten totdat de liquid goed geabsorbeerd is door 
de lontjes van de coil. Doet u dit niet dan kan het zijn dat u de coil verbrand, u proeft een branderige 
smaak en u verkort zo de levensduur van de coil aanzienlijk. Dampt u 100%VG liquid dan adviseren wij u 
om nog een paar extra minuten te wachten.    

5) Onderhoud 

Natuurlijk hoort onderhoud ook bij een e-sigaret. Houdt de contactpunten goed schoon van zowel de 
verdamper als batterij. Doet u dit niet kan het zijn dat het vuil en of liquid zich in de apparaten ophoopt 
en voor storingen en defecten zal zorgen. Hierbij vervalt ook de garantie.  

Garanties:   
Batterijen : 3 maanden  
Coils : DOA  
Verdampers : DOA 
Laders : 3 maanden   
 
Gebreken die zich voordoen door verkeerd gebruik, vervalt hierbij de garantie.  
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