
Návod k použití – eGo-T 
Děkujeme Vám za zakoupení elektronické cigarety eGo-T a gratulujeme k rozhodnutí šetřit jak Vaše peníze, tak především Vaše 
zdraví a zdraví lidí ve Vašem okolí. Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně 

tento návod. 

 
Poznejte nový „Tankovací systém“ 
E-cigareta eGo –T staví na úspěchu eGo, EGo-T je první e-cigaretou používající nový „Tankovací systém“ - e-liquid se aplikuje 
přímo do 1,2 ml tankovací náplně bez použítí vatičky. Tento revoluční systém umožňuje uživatelům pohodlnější obsluhu. EGo-T 
se skládá z atomizéru, baterie a tankovací náplně.  Umožňuje 5x více potáhnutí na jedno nabití než běžné elektronické cigarety. 
EGo-T  se vyznačuje kvalitním provedením a poskytuje velké množství kouře. Nová funkce úspory energie zvyšuje účinnost 
využití baterie. 
 
Nabíjení 
EGo-T používá 3,7V nabíjecí baterii s funkcí úspory energie, která umožňuje zapnutí a vypnutí baterie. Tato funkce zamezí 
nechtěnému vybití baterie když není e-cigareta používána. Za normálních podmínek trvá nabítí baterie zhruba 2 hodiny. 
Nabíječka se automaticky zastaví pokud je baterie zcela nabita. Pokud chcete nabít baterii, opatrně našroubujte baterii do USB 
nabíječky a USB nabíječku zasuňte 1. do síťové nabíječky, kterou následně zasuňte do zásuvky, nebo 2. Do USB slotu počítače. 
Během nabíjení svítí kontrolka USB nabíječky červeně, když je nabíjení dokončeno svítí 
kontrolka zeleně. 

Plnění E-liquidu 
Dřívější verze e-cigaret používali vatičku do které se aplikoval e-liquid. EGo-T nepotřebuje 
vatičku. Prostě otevřete uzávěr tankovací náplně, naplňte liquidem  dokud není zásobník 
zhruba ze ¾ plný a uzavřete. Následně přidržte několik vteřin cigaretu ve svislé poloze tak, 
aby mohl atomizér nasát dostatek e-liquidu. Při prvním použití zásobníku se ujistěte, že hrot 
atomizéru dostatečně prorazil silikonovou blanku. 

Jak sestavit Vaši eGo-T elektronickou cigaretu 
K sestavení eGo-T potřebujete baterii, atomizér a tankovací náplň. Nejdříve našroubujte 
baterii po směru hodinových ručiček do otvoru v atomizéru. Poté opatrně zatlačte tankovací 
náplň do atomizéru. Při použití příliš velké síly může dojít k poškození. 

Používání eGo-T 
Pro zapnutí baterie stiskněte LED tlačítko 5x během dvou vteřin. Při správném zapnutí LED 
tlačítko problikne. Pro vypnutí opět stiskněte LED tlačítko 5x během dvou vteřin. Atomizér 
EGo-T pracuje pouze pokud stisknete LED tlačítko baterie. Stiskněte tlačítko a zároveň 
potahujte z cigarety. Po vdechnutí LED tlačítko uvolněte. Při stisknutí LED tlačítko svítí. Příliš 
dlouhé stlačení LED tlačítka může způsobit přehrátí a poškození eGo-T, nedržte tedy tlačítko stisknuté příliš dlouho. 

Baterie 
Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku, v opačném případě může dojít k poškození baterie. Při nabíjení přes USB 
požívejte USB port s dostatečným příkonem. Baterie nabíjejte vždy do úplného nabití, prodloužíte tím životnost baterie. Baterii 
neskladujte v horkém nebo vlhkém prostředí. Zacházejte s baterií opatrně. 

Náplně / E-liquid 
 Čistěte pravidelně a měňte když je potřeba tankovací náplň a uzávěr tankovací náplně, zabráníte tím případnému vytékání e-
liquidu, nahromadění přebytečného liquidu nebo eventuálnímu ucpání. Pokud se Vám dostane větší množství liquidu na rty 
nebo do úst otřete okamžitě postižené místo nebo vypláchněte čistou vodou. E-liquidy skladujte na bezpečném místě mimo 
dosah dětí nebo domácích zvířat. Skladujte při pokojové teplotě a mimo dosah slunečních paprsků. Špatné skladovací 
podmínky mohou vést ke zkažení  nebo ztrátě chuti liquidu. 

Atomizér 
 Pokud dojde k přehřátí atomizéru, počkejte před použitím na návrat do normální teploty. Pokud je zahřívací část atomizéru 
suchá bude produkovat „spálenou“ chuť. Ujistěte se prosím, že je v tankovací náplni dostatek liquidu na to aby nedošlo 
k vysušení atomizéru. Atomizér nespouštějte na sucho, může dojít ke spálení atomizéru. Při prvním použití atomizéru 
doporučujeme zakápnout hrot atomizéru 1-2 kapkami e-liquidu. Atomizér elektronické cigarety je spotřební díl, používáním se 
spotřebovává (pevné části e-liquidu se při používání nabalují kolem žhavící spirály) a je nutno ho pravidelně měnit. 

Další informace ohledně používání a údržby elektronických cigaret naleznete na našich stránkách e-cigarety.cz.  

Sada 2ks obsahuje: 
• 2ks atomizér 
• 2ks baterie 
• 5ks zásobník (tank cartridge) 
• 1ks USB nabíječka 
• 1ks síťová nabíječka 
• 1ks návod k použití 

Sada 1ks obsahuje: 
• 1ks atomizér 
• 1ks baterie 
• 2ks zásobník (tank cartridge) 
• 1ks USB nabíječka 
• 1ks síťová nabíječka 
• 1ks návod k použití 


