
Návod na použitie inhalátora eGo-K (eGo-CE4/CE4+/CE5) 
1. Stavba, montáž a návod na použitie 

Inhalátor EGO-K predstavuje inhalovanie pomocou clear echomizéra a je určený pre osoby, 

ktoré si potrpia na veľkom množstve pary, vynikajúcej chuti a peknom dizajne. Kompletný 

inhalátor EGO-K je zostavený z 3 častí: batérie, clear echomizéra CE4/CE4+/CE5 a náustka. 

2. Montáž a návod na použitie 

V prípade automatickej batérie, do batérie stačí prikrútiť clear echomizér s liquidom 
a nadýchnuť sa. V prípade manuálnej batérie prikrúťte clear echomizér a počas nadýchnutia 
držte stlačené tlačidlo umiestnené na batérii a potom uvoľnite tlačidlo po skončení s 
nádychom. 
Postup naplnenia: Clear echomizér sa napĺňa priamo z flaštičky s liquidom. Po 
odskrutkovaní a vytiahnutí náustka nakloňte echomizér mierne do strany a pomaly doplňte 
liquidom po poslednú rysku 1,6ml) na priehľadnej tube. Nikdy neplňte do stredového otvoru 
odparovača, môže sa zahltiť. 
Po naplnení nasaďte naspäť náustok a môžete začať inhalovať. 
UPOZORNENIE! Batéria má zabudovanú ochranu proti nechcenému používaniu. Táto 
ochrana sa aktivuje stlačením tlačidla 3x za sebou v intervale 2s. Podobne stlačením 3x za 
sebou v intervale 2s sa táto funkcia deaktivuje. V prípade použitia nového clear echomizéru 
sa nadýchnite niekoľkokrát, aby vykurovací prvok zohrial tekutinu v zásobníku do 
požadovanej teploty. Vykonávajte dlhé a 
pomalé nádychy, čím získate lepšiu chuť a väčšie množstvo pary. 
3. Spôsob využitia inhalátora 
a. Clear echomizér CE4/CE4+/CE5 je vynikajúce spojenie zásobníka a 
atomizéra a predstavuje 
odparovací prvok (vykurovací prvok) 

Clear echomizér je možné opätovne napĺňať až do uplynutia jeho životnosti, čo je 30-40ml 
eliquidu. 
Postup naplnenia clear echomizéra je popísaný vyššie. Clear echomizér je potrebné 
vymeniť, keď množstvo pary sa podstatne zníži, alebo sa výrazne zmení chuť náplne. 
Odporúčame používanie len značkových liquidov pre naplňovanie zásobníka. V prípade 
menšieho množstva liquidu sa môže stať, že vlákna ktoré privádzajú tekutinu k odparovaču 
ostanú suché. V takom prípade je potrebné zariadenie nakloniť tak, aby sa vlákna nasiakli 
tekutinou a odparovanie bolo úspešné. 
b. Nabíjanie batérie 

Batéria je vybitá, kedy dióda na tlačidle začne blikať. Batéria si vyžaduje nabíjanie aj v 
prípade, že para je slabšia (a v zásobníku je stále liquid). Pre nabitie batérie ju naskrutkujte 
do USB nabíjačky (nachádza sa v sade). Batériu môžete nabíjať aj bezprostredne z USB portu 
Vášho počítača alebo napojiť na sieť prostredníctvom adaptéra 230V (je súčasťou sady). Po 
napojení batérie na nabíjanie dióda batérie blikne 3 krát a rozsvieti sa na modro, svetielko 
na USB nabíjačke bude svietiť stálym červeným svetlom. Keď sa svetielko na nabíjačke zmení 
na stále zelené, znamená to, že batéria je úplne nabitá. Môžete ju vykrútiť z nabíjačky a 
začať inhalovať. 
UPOZORNENIE! Čas nabíjania je cca 3-4 hodiny. Prvé nabíjanie by malo trvať cca 8 hodín 
aj v prípade, že batéria je už úplne nabitá. Životnosť batérie je 300 dobíjacích cyklov. 
c. eGo-K – pokyny 

Veľmi dôležitý je spôsob inhalovania. Vykonávajte dlhé a pomalé nádychy, čím získate lepšiu 
chuť a väčšie množstvo pary. Po niekoľkých nádychoch urobte prestávku, aby sa atomizér 



schladil a liquid mal čas splynúť smerom k vykurovaciemu prvku. Je to veľmi dôležité, lebo v 
2 prípade, že nebudete dodržiavať tento postup, môžete pocítiť nepríjemnú chuť (horúcej 
špirály). 
UPOZORNENIE! Používajte len originálne produkty a príslušenstvo. Nenesieme 
zodpovednosť za kvalitu iných náhradných dielov. Neoriginálne náhradné diely môžu 
spôsobiť pokles efektivity zariadenia alebo jeho úplné poškodenie. Môžu byť tiež 
nebezpečné pre zdravie. Pamätajte! Len originálne príslušenstvo (atomizéry, žhaviace 
telieska, zásobníky, batérie, a pod.) je 100% kompatibilné a zaručuje správne a dlhodobé 
fungovanie zariadenia. 
4. Bezpečnostné pokyny a záruka 

Nikdy nepoužívajte inhalátor s prázdnym zásobníkom. Vždy dbajte o to, aby závit batérie, 
atomizéru bol čistý. Počas inhalovania nedržte batériu smerom hore. Ak batéria produkuje 
zápach alebo sa nadmerne zahrieva NEPOUŽÍVAJTE JU! Na čistenie používajte vreckové 
alebo vatové tyčinky. Reklamácie nebudú riešené v prípade, že produkt bol používaný v 
rozpore s týmto návodom na použitie alebo v prípade, že boli použité iné náhradné diely ako 
originálne. Aby ste sa vyhli vzniku jamiek, úlomkov alebo úplnému poškodeniu prvkov sady 
eGo uchovávajte ju ďalej od predmetov ako sú napr. kľúče. Produkt uschovávajte ďalej od 
vysokej teploty a vlhkého prostredia. 
V prípade akýchkoľvek problémov s produktom, bezodkladne kontaktujte predajcu. 
Nepokúšajte sa opravovať žiadnu súčiastku sady, tým sa môže zaoberať len oprávnený servis. 
Poškodenie produktu, ktoré vzniklo v dôsledku jeho otvorenia nebude riešené ako 
reklamácia 
 
 
 
http://www.e-smokes.eu/zdravefajcenie 


