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INSTRUCTIES VOOR BEWAREN & GEBRUIK 
Deze elektronische sigaret/vaporiser en de accessoires (of andere gerelateerde 
producten) zijn alleen geschikt voor het gebruik met e-liquids. Lees de gebruik-
saanwijzing alvorens het product te gebruiken.

Lees de gebruiksinstructies en technische specificaties aandachtig door. ‘Ver-
stuivers’ en ‘tanks’ zijn slijtage producten. ‘Coils’ en ‘lonten’ (indien vervang-
baar) dienen regelmatig vervangen te worden (wanneer ze gebruikt worden 
met e-liquids).

Om de e-sigaret te onderhouden dient de verstuiver/tank van de batterij ver-
wijderd te worden. Reinig de tank met een droog of licht vochtig doekje. Zorg 
dat de batterij niet in aanraking komt met vocht. De lont/coil kan niet gereinigd 
worden en dient niet in aanraking te komen met water.
Laad de batterij op met de bijgeleverde laadkabel. Wij adviseren de batterij 
nooit met een snel-lader op te laden. Raadpleeg de specifieke handleiding 
voor het maximale laadvermogen.
Bewaar het product buiten het bereik van hoge temperaturen of hoge lucht-
vochtigheid. Directe blootstelling aan langdurig zonlicht wordt afgeraden.

CONTRA-INDICATIES
Personen die onder de onderstaande categorieën vallen mogen een elek-
tronische sigaret niet gebruiken:
- Personen jonger dan 18 jaar.
- Niet-rokers.
- Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.
- Personen met hart- en/of vaatziekten, kanker of een lon  
gaandoening.
- Personen met diabetes.
- Personen die antidepressiva of astmamedicatie nemen.
- Personen met een allergie voor één van de ingrediënten.

VEILIGHEID
Dit product kan worden gebruikt met nicotine houdende e-liquids. Nicotine is 
een zeer verslavende stof. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet rokers. 
Indien u wilt minderen of stoppen met het gebruik van nicotine, neem dan con-
tact op met uw arts. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

Nicotine is een verslavende en giftige substantie welke door het lichaam kan 
worden opgenomen door inhalatie, inslikken of contact met de huid. Nicotine 
kan hoofdpijn, verstopte neus, keelpijn, nervositeit, droge mond, brandend 
maagzuur, beklemming op de borst, dorst, snelle of onregelmatige hartslag of 
duizeligheid veroorzaken. Directe inname van nicotine is giftig.

In uitzonderlijke gevallen kan het gebruik van dit product allergische reacties en 
irritatie van de luchtwegen veroorzaken, en kan het de longcapaciteit en de 
algemene gezondheid beïnvloeden. Het gebruik van elektronische sigaretten, 
e-liquids en accessoires voor e-sigaretten is uitsluitend op eigen risico van de 
gebruiker. Als u of iemand anders om u heen ongewenste effecten ervaart, 
stop dan direct met het gebruik van dit product en raadpleeg zo nodig een 
arts.

Als u dit product of een van de accessoires per ongeluk laat vallen of bloot-
stelt aan stoten, controleer dan of het product nog steeds veilig functioneert 
voordat u het opnieuw gebruikt. Controleer of er geen e-liquid uit het product 
lekt en of het mondstuk intact is en geen scherpe randen heeft. Als de elek-
tronische sigaret volledig intact is, kunt u het gebruik hervatten. Als er barsten of 
vervormingen zichtbaar zijn, stop dan met het gebruik van het product. Twijfelt 
u, neem dan contact op met een gecertificeerd verkooppunt. Reparaties 
mogen uitsluitend door de fabrikant worden uitgevoerd. Houd i.v.m. hygiëne 
elk element van uw e-sigaret te allen tijde schoon, met name het mondstuk en 
de tank. Stop met het gebruik van de elektronische sigaret als de tank leeg of 
bijna leeg is en vul hem bij voordat u het gebruik hervat. Dit is eveneens van 
toepassing in het geval dat een verandering in smaak wordt geconstateerd. Als 
dit het geval is, reinigt u de tank en plaatst u een nieuwe coil.

Als de e-liquid in contact komt met uw huid, veeg dit dan onmiddellijk weg en 
was de huid grondig met schoon water.
Als u per ongeluk e-liquid doorslikt, neem dan contact op met een antigifcen-
trum. Als u zich onwel voelt of pijn, duizeligheid of misselijkheid ervaart terwijl 
u dit product gebruikt, stop dan onmiddellijk het gebruik. Als de symptomen 
aanhouden na het stoppen van het gebruik, neem dan contact op met een 
arts. Bel in geval van nood het noodnummer.

TECHNISCHE AANWIJZINGEN / ONDERHOUD
• Uw batterij moet in goede staat zijn en volledig zijn opgelad en  
 voor optimale resultaten. Onvoldoende batterijvermogen resulteert 
 in onvoldoende verwarming van de e-liquid wat kan leiden tot in  
 e-liquid in de mond.
• Inhaleer niet te hard aan het apparaat. De e-liquid krijgt dan niet  
 genoeg tijd om te verdampen wat kan resulteren in vloeistof in de  
 mond. Indien dit gebeurt reinig uw mond grondig met schoon water.
• Uw elektronische sigaret is niet ontworpen voor continu gebruik.  
 Het is uitgerust met een veiligheidsfunctie die de batterij spaart   
 wanneer het apparaat te heet wordt, in dit geval gaat het appa 
 raat naar een foutstatus. U MOET 1 minuut wachten voordat u het  
 apparaat opnieuw kunt gebruiken. Het niet opvolgen van deze  
 instructies kan resulteren in ernstige brandwonden als de verwarm 
 de e-liquid in de mond komt. Oververhitting van uw elektronische  
 sigaret kan ervoor zorgen dat er vloeistof in de batterij stroomt, waar 
 door het apparaat wordt beschadigd.
• Druk niet te stevig op de aan / uit-schakelaar om te voorkomen dat  

 de elektronische sigaret stuk gaat, of dat het apparaat permanent  
 wordt geactiveerd.
• Draai de tank niet te vast op de batterij; dit kan het apparaat 
 beschadigen.
• Bewaar uw apparaat niet in een tas zonder te zorgen dat het op de  
 juiste manier wordt beschermd en beveiligd. Zorg ervoor dat het  
 apparaat is uitgeschakeld wanneer deze buiten gebruik is.

• Uw elektronische sigaret mag niet met zeep of met water worden  
 gereinigd, en mag niet in een vaatwasser of magnetron worden  
 gedroogd. Volg de instructies genoemd in “Onderhoud van uw  
 elektronische sigaret”.
• Probeer de batterij nooit te openen; dit kan leiden tot ‘ontluchten’  
 en ernstige brandwonden veroorzaken.
• Demonteer NOOIT de lader of de USB-adapter om elektrocutie  
 gevaar te voorkomen.
• Plaats geen lonten of coils in uw tank die niet door JWELL zijn   
 goedgekeurd.
• Verwijder de batterij van de tank wanneer u uw e-sigaret niet 
 gebruikt.
• Houd e-liquid buiten het bereik van kinderen.
• Probeer niet zelf e-liquids te maken of aroma’s aan uw e-liquid toe te  
 voegen.
• Gebruik alleen JWELL e-liquid, gemaakt in Frankrijk, en speciaal   
 ontworpen voor gebruik in onze elektronische sigaretten. Dit voor een  
 optimale smaak en prestatie.
• Wanneer u met het vliegtuig reist, verwijdert u de tank en bergt u  
 deze, indien vol, ondersteboven op om lekken als gevolg van druk in  
 de cabine te voorkomen. 
• Volg altijd de instructies van uw luchtvaartmaatschappij op met  
 betrekking tot het vervoeren van vloeistoffen.

JWELL KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ONJUIST GEBRUIK OF 
HET NIET NALEVEN VAN DEZE INSTRUCTIES. ER WORDT GEEN GARANTIE GEGEVEN 
IN HET GEVAL VAN NIET-NALEVING VAN DEZE INSTRUCTIES OF VAN ONJUIST 
GEBRUIK. 

FAQ
De batterij heeft geen lading of laadt niet op:
• De elektrische contacten en de accuschroef zijn vuil. Zie “Onder-
houd”.
• De oplader is kapot.
• Einde van de levensduur van de batterij (een batterij kan ongeveer  
 300 keer worden opgeladen gedurende zijn levensduur).

De batterij is aan het vuren maar er wordt geen damp geproduceerd:
• Controleer of de lont / coil / tank correct op de batterij is geschroefd.
• Reinig de accuschroef en de tank met een schone handdoek en  
 een in alcohol gedrenkt wattenstaafje.
• Als de tank nog steeds niet werkt, kan de interne coil zijn verbrand en  
 moet deze worden vervangen.

U ervaart een verbrande smaak bij dampen: het is waarschijnlijk dat uw lont/
coil niet correct is geprimed:
• Controleer het niveau van de e-liquid in de tank.
• Als er nog voldoende vloeistof in de tank zit, kantel het apparaat dan  
 meerdere keren.
• Als de verbrande smaak niet verdwijnt, bezoek dan de dichtstbij-
 zijnde JWELL-winkel of gebruik onze onlineservice.

Problemen met inhaleren: de luchtstroom is onvoldoende:
• Verwijder en bevestig de tank zonder te vast te draaien - pas de  
 luchtinlaat aan (indien aanwezig).
• Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de dichtstbijzi 
 jnde JWELL-winkel of gebruikt u onze onlineservice.

Er lekt vloeistof uit de tank:
• Zorg ervoor dat de hoeveelheid e-liquid het maximale vulniveau  
 niet heeft overschreden. Zorg ervoor dat vloeistof wordt bijgevuld in  
 het juiste gedeelte van het apparaat.
• Gebruik de e-sigaret niet te lang achtereen, en stel hem niet bloot  
 aan extreme hitte.

Er lekt vloeistof uit de luchtinlaat:
• Inhaleer niet te hard aan het apparaat: neem lange, zachte trekjes.
• De batterij is onvoldoende geladen - verdamping gebeurt niet cor- 
 rect: laad de batterij op of pas het wattage/voltage aan.
• Reinig en droog uw verstuiver voordat u het gebruik hervat.

Uw e-sigaret stopt plotseling met functioneren tijdens inhalatie:
• Uw e-sigaret mag niet continu worden gebruikt; een ingebouwde  
 veiligheidsfunctie voorkomt dat uw apparaat langer dan 10 secon- 
 den onafgebroken blijft vuren.

LET OP: als uw apparaat navulbaar is, wacht dan na het vullen enkele minuten 
totdat de e-liquid is geabsorbeerd door de lont. Op deze manier voorkomt u 
een verbrande smaak en een beschadigde lont.
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