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Elektroniskā cigarete e-Ci  
Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 
Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 
Elektroniskās cigaretes salikšana  
Šis produkts sastāv no trīs daļām – baterijas, 
iztvaicētāja un kārtridža. Vispirms jums ir baterija 
jāieskrūvē iztvaicētājā - pulksteņa rādītāja virzienā. Pēc 
tam ievietojiet kārtridžu iztvaicētājā un viegli 
piespiediet to. Esiet uzmanīgs, jo spēcīgas kustības var 
sabojāt iztvaicētāju.  

 
E-cigarešu lietošana  
E-cigarete sāk darboties tikai brīdī, kad Jūs piespiežat podziņu ar LED diodi, kas iedegsies zilā krāsā. 
Piespiedies podziņu un vienlaicīgi ievelciet gaisu un atlaidiet podziņu.  
Turot podziņu piespiestu pārāk ilgu laiku Jūs varat sabojāt bateriju vai izraisīt iztvaicētāja pārkaršanu.  
 
Akumulatora baterija  
Lai paildzinātu baterijas darbības laiku vienmēr pirms uzsākat lādēšanu pārliecinieties vai akumulators ir 
pilnībā izlādējies un pirms pārtrauciet uzlādi, pārliecinieties vai uzlāde ir 100% pabeigta. Neuzglabājiet 
akumulatorus ļoti karstās vai mitrās vietās. Sargiet tos no 
spēcīgiem triecieniem un kritieniem. 
Cigaretes baterijas darbības laiks ir atkarīgs no pareizas 
baterijas uzlādes. Lādējot pirmo reizi, lādēšanas laikam ir 
jābūt 5-6 stundas. Lādējot atkārtoti vienmēr pārliecinieties ka 
baterija ir pilnībā izlādējusies un pārtrauciet lādēšanu kad 
nodziest zilā LED diode, kas ir iebūvēta baterijas korpusā.  
 
Baterijas aktivizēšana 
Pirms, pirmo reizi uzsākat lietot šo produktu baterijas ir 
izslēgtas, tāpēc nospiežot podziņu ar LED diodi tā 
neiedegsies.  
Lai baterija sāktu darboties - nospiediet podziņu ar LED diodi 
piecas reizes 2 sekunžu laikā. Lai bateriju izslēgtu nospiediet 
podziņu ar LED diodi piecas reizes 2 sekunžu laikā. 
 
Kārtridžu uzpildīšana 
Atveriet vāciņu, uzpildiet kātridžu un aizveriet vāciņu (skat 
zīmējumu pa labi). 
Pievienojiet kārtridžu iztvaicētājam kā aprakstīts iepriekš.  
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Uzpildīšanas šķidrums 
Lai novērstu šķidruma uzkrāšanos iemutī, regulāri tīriet 
aizsargvāciņu un tvaika izplūdes vietu. Ja šķidrums nonāk 
uz jūsu lūpām tad nekavējoties nomazgājiet tās ar tīru 
ūdeni. Nelietojiet uzpildīšanas šķidrumu iekšēji. 
Smēķēšanas laikā cigareti labāk turēt vertikāli un nedaudz 
uz leju, nekā horizontāli. Lietojiet uzpildīšanas šķīdumu 
kā norādīts instrukcijā.  
 

Iztvaicētājs 
Ja iztvaicētājs pārkarst, tad ļaujiet tam atdzist līdz normālai temperatūrai. Ja kārtridžs būs pa karstu, tad 
smēķējot, Jums var parādīties deguma pēcgarša, lūdzu, pārliecinieties vai nav nepieciešams atkārtoti uzpildīt 
kārtridžu.  
 

Kopšana 
Ievērojiet e-cigaretes lietošanas instrukcijas un regulāri tīriet iztvaicētāju un bateriju. Lai tajos.to 
savienojuma vietā neuzkrātos putekļi un/vai uzpildīšanas šķidruma tvaiku nosēdumi. 
 

Tehniskie parametri: 
Modelis: EGO-T 
Akumulators: Li-Pol 3,7V 650mAh 
Adapteris:  
- Ieeja: 230V/50Hz  
- Izeja: 5V/500mA 
USB: 
- Ieeja: 5V/500mA 
- Izeja: 4,2V/ 120mA 
Dažādu cigarešu iztvaicētāju radītie dūmi var atšķirties. 
 
Apkārtējās vides aizsardzība 
Pareizi utilizējot šo produktu Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku 
veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. 
Plašāku informāciju par šīs produkta otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja. 
Neizmetiet izlietotās baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet tās izlietoto bateriju savākšanas vietā 
 
Serviss 
Gadījumā ja pēc produkta iegādes atradīsiet kādus ierīces defektus – sazinieties ar produkta izplatītāju. Lietojiet ierīci sekojot 
lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem. Sūdzības netiks pieņemtas ja ierīce ir tikusi izmainīta vai labota nekvalificētā 
servisā vai arī nav tikuši ievēroti lietošanas instrukcijā sniegtie lietošanas norādījumi. 
 
Ierīces garantija neattiecas: 
- Uz produkta daļu dabisko nolietojumu, kas radies produkta ilgstošas lietošanas rezultātā. 
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 
- Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 
- Uz mehāniskiem produkta bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā. 
Šis produkts nav pilnībā aizsargāts pret iespējamiem bojājumiem produkta transportēšanas laikā. Atbildību par bojājumiem, kas ir 
radušies transportēšanas laikā pilnībā, uzņemas produkta īpašnieks. 
Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par drukas kļūdām. Attēli un apraksti var 
atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa. 

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.  
Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5.  
apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir  
atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”  

 


