
BRUGERMANUAL
Ezee genopladelige
(Tobak og mentol)

Bemærk: E-væsken i Ezee filtre ligger indkapslet i vat, hvilket 
forebygger udsivning under brug. 

Advarsel: Dette produkt må ikke benyttes af personer under 
18 år og skal derfor opbevares utilgængelig for børn. Dette 
produkt anbefales ikke til gravide eller personer med kroniske 
lidelser. I tvivlstilfælde anbefales det at en læge kontaktes. 
Dette produkt anbefales heller ikke til ikke-rygere.

Hold produktet væk fra høje temperaturer under brug og 
opbevaring. Produktet tåler ikke vand og fugt. Prøv ikke at 
punktere, ødelægge eller skille produktet af. Følg anvisninger i 
denne manual. Brug ikke kemikalier af nogen art til rengøring. 
Brug kun en ren tør klud. 

Batteriet er et lithium-batteri og skal bortskaffes korrekt. 
Filtre kan med fordel bortskaffes som metal. Oplever du 
problemer med din Ezee e-cigaret, har spørgsmål, forslag eller 
andet, kan vi kontaktes på: info@ezee-e.dk 

Genbestil på: 
Danmark: www.ezee-e.dk
Norge: no.ezee-e.com
Sverige: www.ezee-e.se



For at kunne bruge din Ezee genoplade-
lige e-cigaret, skal du have følgende:

1. Batteri
2. Filter
3. USB
4. Adapter

1.

2.3.

4.

Inden du begynder at ryge på din Ezee genopladelige, 
bør du sætte batteriet til opladning.

Dette gøres ved, at du skruer batteriet fast i det med-
følgende USB stik. Du kan sætte din USB i en computer, 
mobil Power Bank, eller anden enhed, ligesom du kan 
påsætte USB til væg-adapteren og sætte det i en almin-
delig stikkontakt. Pæren i USB vil lyse rødt, når batteriet 
er under opladning og lyse grønt, når batteriet er fuldt 
opladet. Lyset i enden af batteriet vil samtidig slukke.

Opladningstiden for et helt afladet batteri er ca. 2,5 
time i stikkontakten og ca. 4 timer i computeren eller 
anden enhed. Levetiden for et batteri er omkring 250 
opladninger, hvorefter kapaciteten vil falde.

Når du skal ryge din Ezee e-cigaret, pakker du et af 
dine foretrukne Ezee filter ud af blisterpakningen. Tag 
plastikstykkerne i hver ende af filtret af og skru filtret på 
batteriet og din Ezee e-cigaret er klar til brug.

Når dit batteri igen skal genoplades, vil det blinke 
gentagne gange. 

Et filter er opbrugt, når der kommer lidt eller slet intet 
røg/smag (og batteriet stadig har strøm), hvorefter 
dette blot udskiftes. 

VIGTIGT: For at udvikle røgen, skal der luft mellem 
batteri og filter. Til dette brug, er der 2 små huller lige 
før batteriets gevind.

Hvis du oplever, at din Ezee genopladelige giver mod-
stand, altså ikke giver det rigtige træk, er disse huller 
sikkert blevet støvet til. Dette er svært at undgå, da støv 
opstår alle steder. Men det er nemt at udbredre. Tag en 
lille nål og rens hullerne og evt. området ned i gevindet, 
samt pust i hullerne.

Derefter vil batteri og filter give det rigtige træk igen. 


