Sikkerhedsoplysninger
Læs denne manual grundigt igennem inden du ibrugtager din nye e-cigaret.
Brug af iSmoke® e-cigaret:
Inden du tager produktet i brug skal de medfølgende batterier oplades,
hvorefter filteret skal installeres korrekt på batteriet. Nærmere beskrivelse følger.
Advarsel:
Dette produkt kan benyttes med nikotin, som er et yderst afhængighedsskabende stof. Produktet er beregnet til brug af eksisterende rygere eller damprygere
over 18 år.

®

Brug ikke dette produkt til behandling af en medicinsk tilstand eller vane.
Må ikke anvendes, hvis du er gravid, ammer eller lider af en medicinsk tilstand.
Stop brug, hvis du viser nogen overfølsomhed for produktet.

Brugermanual iSmoke® E-Cigaret Kit
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Undgå at opbevare din elektroniske cigaret samt dets filtre i varme og fugtige
omgivelser.
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Undgå at bruge din elektroniske cigaret i regnvejr, da batteriets elektroniske
dele ikke tåler vand.

Indholdsfortegnelse:

Undgå at tabe din elektroniske cigaret, da dette kan ødelægge de elektroniske
dele i cigaretten.

iSmoke® E-Cigaret Kit
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Undgå at opbevare din elektroniske cigaret i lommen, sammen med
mobiltelefon, dankort holder, nøgler m.v. da dette kan beskadige cigaretten.

Forholdsregler
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Cigaretten opbygning
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Om Batteriet
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Opladning af batteri
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Opladeren må ikke bruges udendørs eller i fugtige omgivelser. Brug kun den
medfølgende iSmoke® oplader til dine e-cigaret batterier.

Brug af iSmoke® e-cigaretten
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iSmoke® Premium Filtre
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Anvendelse af anden fabrikats tilbehør kan ødelægge din elektroniske cigaret.

Vigtig information
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Opladning:
For at mindske risiko for at få elektrisk stød, må opladeren ikke være tilsluttet
strømkilden under rengøring.

Opladeren virker under AC100V-240V - 50/60Hz.

1

4

iSmoke® E-Cigaret Kit

Kundeservice

Vi håber din nye iSmoke® cigaret kan hjælpe dig, med at finde motivation til at
nedsætte og - eller helt stoppe rygning af ordinære cigaretter.

Tak for du valgte din nye e-cigaret fra iSmoke®.
Hvis du har brug for hjælp eller vejledning kan du finde yderligere information på
vores hjemmeside,

iSmoke® Cigaretten

https://clubismoke.dk
Har du brug for hjælp eller har spørgsmål til dit nye iSmoke® produkt, er du
velkommen til at kontakte vores kundeservice direkte pr. e-mail,

Filter

Batteri

220V Adaptor

kundeservice@clubismoke.dk

USB Oplader

Eller direkte på vores kundeservice telefon på,
+45 7199 5565
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Indhold i iSmoke® E-Cigaret Kit:
2. stk. genopladelige lithium batterier, med lang batteritid.
USB oplader, bruges sammen med væg adapter eller anden USB enhed.
220V væg adapter.
Dansk brugermanual.
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Cigarettens Opbygning

Brug af iSmoke® Cigaretten

Cigarettens batteri (den hvide del) er en integreret enhed som består af et rustfrit
stål rør som indeholder et lithium batteri, et mikroelektronisk kredsløb med høj
sensitive sensorer, et inhaleringskammer samt en ledlys diode.

Husk 1-3 timers opladning af batteriet inden du ibrugtager produktet.
Påsætning af ﬁlter:
Tryk filteret ud af forseglingen og fjern de
to plastikhætter i begge ender. Herefter
påsættes filteret på batteriet ved at skrue
dette i urets retning. Skru ikke for hårdt!
Stop når filteret møder modstand,
ellers kan batteriet tage skade og blive
ødelagt.

Led diode
Filter

Batteri

Filtre skrues på i urets retning
Inhalering:
Når inhalering finder sted, lyser dioden for
enden af cigaretten op, hvorefter cigaretten tændes. Et nye filtre igangsættes ved
3-5 hurtige inhaleringer, hvorefter røg mængden løbende øges.

Alle iSmoke® filtre har indbygget ”røg forstøver” som giver dig en autentisk
nydelse og smag af tobak. Men uden de mere end 4.000 andre giftstoffer fra
almindelig cigaretrygning.
iSmoke® filteret er produceret af organiske og spiselige ingredienser, der i forvejen
bliver brugt i fødevareindustrien. Du kan læse mere om indholdet på vores
hjemmeside: https://clubismoke.dk
Ved udskiftning af filter på din iSmoke® e-cigaret, betyder det samtidig at du
udskifter røg forstøveren som er indbygget i vores filtre. Dette er derfor iSmoke®
aldrig mister styrke i vores ’damp’!.

iSmoke® anbefaler en inhalerings varigheden er på 3-5 sekunder, eller indtil en
tilfredsstillende mængde damp fremkommer. Tager inhaleringen over 7 sekunder
stopper batteriet automatik for at undgå filteret brænder på.
iSmoke® cigaretten går automatisk i ”dvale tilstand” efter inhaleringen er ophørt.
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OBS: 12-15 inhaleringer på din iSmoke cigaret svare ca. til en ordinær cigaret.
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Om Batteriet

iSmoke® Premium Filtre

iSmoke® batteriet er et højt ydende kvalitets litium batteri med indbygget
mikrochip og sensitive sensorer, som sikre dig markedets mest loyale batteri med
ekstra lang batteri levetid.

Når et filter begynder at smage brændt skal det udskiftes. iSmoke® Premium Filtre
er et engangsprodukt og må ikke genbruges, eller prøves påfyldt på ny.
Ved filter skift anbefaler iSmoke® at der samtidig skiftes til et fuldt opladet batteri,
dette for at sikre en maksimal ryge tilfredsstillelse.

Batteriet må kun oplades med den medfølgende USB oplader, brugers andre
fabrikater kan batteriet tage skade.

Bortskaffelse af filtre skal ske på ansvarlig vis, og ikke smides i naturen.

Opladning af batteri:
Vi anbefaler at oplade batteriet i 1-3 timer inden det tages i brug.

Væsken i filteret er fremstillet på klinisk laboratorium i korrekte blandingsforhold.
Det er forbudt at blande væsken med andre væsker, da der kan ske kemiske
reaktioner!

Når dioden for enden af cigaretten blinker, og/eller røgudviklingen reduceres og
stopper ved inhalering angiver det, at batteriet er opbrugt og skal genoplades.

Filtre må ikke skilles ad!, og kan kun bruges sammen med de medfølgende
iSmoke® e-cigaret batterier.

Opladningsyilbehør:

Filtre skal opbevares et tørt, mørkt og køligt sted på under 16 grader.
iSmoke anbefaler at filtre bruges indenfor 4-6 måneder efter købet, dette for at sikre
den højst mulige kvalitet. Efter vores producents anvisning, kan filtre holde i optil 18
måneder, ved brug af ovenstående opbevarings metode.
Vi anbefaler at filtre hvor forseglingen er brudt, bliver benyttet indenfor 4 dage.
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Filtre skal holdes udenfor børns rækkevidde.

Opladning af batteri

Vigtig Information

Opladning ved brug af 220V væg adapter
Batteriet skrues fast på USB opladeren i urets retning, skru ikke for hårdt! Stop når
batteriet møder modstand, ellers kan opladeren og batteriet tage skade.

Rygning:
Det anbefales at inhalering foretages i lodret stilling og ikke vandret,dette for at
forhindre, at eventuel væske fra filteret ikke løber tilbage til munden, hvilket kan
danne kortvarig irritation af mundens slimhinder.

Tilslut derefter USB opladeren til din 220V stikkontakts adapter og tænd for
strømmen.
Batteriets lysdiode begynder at blinke, herefter går opladningen i gang. Når dioden
på USB opladeren skifter farve fra rød til grøn er batteriet fuldt opladet, og kan igen
benyttes.
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Om Batteret:
Skifter batteriet farve, lugter brændt, opstår lækage eller ændres den fysiske form,
skal du straks stoppe brugen af cigaretten.
Sker dette under opladning, skal du straks slukke for strømmen.
Batteriet tåler ikke vand, grundet de indbyggede elektroniske dele.

Opladning via USB enheder
Batteriet skrues fast på USB opladeren i urets retning, skru ikke for hårdt! Stop når
batteriet møder modstand, ellers kan opladeren og batteriet tage skade.

Kommer batteriets væske i øjnene, skyldes der straks med rent vand, søg derefter
læge.

Tilslut derefter USB opladeren til en USB port, på f.eks. en computer, et TV, et
anlæg eller anden USB enhed.

Batteriet må på ingen måde skilles ad. Opstår der en fejl må du ikke selv forestå en
reparation. Kontakt kundeservice for yderligere information og hjælp.

Batteriets lysdiode begynder at blinke, herefter går opladningen i gang. Når dioden
på USB opladeren skifter farve fra rød til grøn er batteriet fuldt opladet, og kan igen
benyttes.

Opladning af batteriet:
Det frarådes at adapteren og USB opladerkablet er tilsluttet fast strøm udenfor
opladningsperioden. Når opladningstiden er fuldendt, bedes du afbryde strømmen
til stikkontaktsadapteren.

Opladningstiden er ca. 1-3 timer.
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