Justfog C14

WAT ZIT ER IN DE DOOS
Wanneer we de doos openen dan zien we de e-sigaret (batterij en clearomizer aan elkaar
vastgeschroefd), een USB kabeltje en 3 coiltjes (verdampingselementjes).
DE BATTERIJ VAN DE C14 OPLADEN
Die kan je van onderen opladen door de usb kabel aan de onderkant erin te doen, dus niet uit elkaar
draaien.
De 5 klik aan/uit functie is een kinderbeveiliging. Je kunt de batterij aan en uit zetten door er binnen 1,5
seconden 5 keer snel op te klikken.
HET VULLEN VAN DE CLEAROMIZER
Het vullen van de Justfog C14 gaat eenvoudig: U draait de onderkant open en u kunt vervolgens langs
de rand de clearomizer met e-liquid vullen. Iets schuin houden van de clearomizer werkt vaak wat
makkelijker om knoeien van e-liquid te voorkomen. Na het vullen van de C14 clearomizer, kunt u hem
weer dichtdraaien. Let wel op dat u hem niet te vast draait, waardoor de ringen kapot kunnen gaan.
De coils van de nieuwste Justfog C14 zijn zoals vermeld van het bottomcoil type en hebben een
weerstand van 1.6 ohm.
JUSTFOG C14 COILS
Deze e-sigaret heeft een nieuwe coil gemaakt van japans organisch katoen en heeft een weerstand
van 1.6. ohm. Door organische katoenen coils krijgt de clearomizer méér smaak én meer damp!
Vervang regelmatig de coil van uw Justfog C14 om deze smaakvol te houden en te zorgen dat uw eliquid niet gaat verbranden en een verbrande smaak gaat geven. Het is moeilijk te zeggen hoe vaak u
deze dient te vervangen. Dit is sterk afhankelijk van het gebruik. Houd hievoor goed de smaak en de
kleur van uw e-liquid in de gaten. Als richtlijn hanteren we dat u de Justfog C14 coils, na c.a. 7 keer
vullen dient te vervangen. Uiteraard heeft dit ook te maken met de soort eliquid die u gebruikt. Laat bij
eerste gebruik de e-liquid +/- 5 minuten intrekken alvorens in gebruik te nemen. Dit voorkomt dat de coil
verbrandt.

