
Joyetech eGo AIO Quick Start Kit 1500mAh 

De Joyetech eGo AIO is een zeer gebruiksvriendelijke sigaret met een aantal unieke 

eigenschappen. Deze elektrische sigaret beschikt onder andere over een kindveilige sluiting 

en is zo gemaakt dat lekkages tot het verleden behoren. Zeer eenvoudig in gebruik en 

handzaam van formaat. 

WAT ZIT ER IN DE DOOS 

Wanneer we de doos openen zien we de Joyetech eGo AIO elektrische sigaret. Deze sigaret 

beschikt over een batterij met een vermogen van maarliefst 1500mAh. Dat houd in dat er 

flink elektrisch gerookt kan worden voordat de batterij opgeladen moet worden. 

Onder de eGo AIO bevind zich een doosje met daarin een Micro USB laadkabeltje, een extra 

glass driptip, ofwel mondstuk EN een tweetal atomizer heads. De atomizer heads zitten in 

een blistertje verpakt. Hier komen we later op terug. 

DE JOYETECH EGO AIO OPLADEN 

Zoals bij elke oplaadbare batterij of accu is het van belang dat deze de eerste paar keer 

volledig opgeladen moet worden. Dit zorgt voor een langer optimaal resultaat van de batterij. 

We nemen de USB kabel uit de verpakking en plaatsen het kleine stekkertje in de zijkant van 

de AIO e-sigaret. De eGo AIO kan worden opgeladen met gebruik van een  1 Ampère AC 

adapter voor het stopcontact, of via bijvoorbeeld de computer. Houd er bij een computer of 

ander apparaat met USB poort rekening mee dat het opladen wat langer duurt dan met het 

stopcontact. 

Het lampje op de Joyetech eGo AIO elektrische sigaret zal oplichten wanneer de batterij aan 

het laden is. Is de batterij opgeladen, dan zal het LEDje uit gaan. 

DE EGO AIO VULLEN MET E-LIQUID 

Aan de bovenkant van de eGo AIO zit een mondstuk met een schroefring. Druk de ring 

zorgvuldig in en draai tegen de klok in de ring los. Het tankje is nu open en klaar om gevuld 

te worden. 

We druppelen tot ongeveer de helft van het glaasje de electronische sigaret vol met e-liquid. 

Zorg er voor dat er niet teveel in gaat, anders loopt de eGo AIO aan de bovenkant over. 

De Joyetech eGo AIO is geschikt voor alle types e-liquid die verkrijgbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 



DE ATOMIZER HEAD PLAATSEN 

Om de vloeistof te kunnen verdampen, maakt de Joyetech eGo AIO gebruik van een 

zogenaamde  atomizer head. Simpel gezegd is dit een verwarmingselement dat gebruik 

maakt van een lage weerstand om de vloeistof zeer snel om te zetten in damp. 

Neem een blister en haal hier de atomizer head uit. Druppel met het flesje e-liquid enkele 

druppels op de binnenkant van de atomizer head tot dat het onderuit lekt. Dit doen we om te 

voorkomen dat, wanneer u gaat dampen, de atomizer head nog niet voldoende vloeistof 

heeft opgenomen om te verdampen. Dit resulteert veelal in een vieze, verbrande smaak. 

Pak de top cap (bovenkant) vast en schroef hier met zorg de atomizer head op. Controleer of 

deze goed vast zit en zorg er voor dat de atomizer head niet TE vast is gedraaid. Vast = vast! 

Zet de top cap terug op het tankje en druk de brede ring wat naar beneden terwijl u met de 

klok mee deze vast zet op de tank. Let op dat u de bovenste ring ingedrukt houd tijdens het 

vastschroeven. De Joyetech eGo AIO is namelijk voorzien van een kindvriendelijke sluiting. 

Laat de Joyetech eGo AIO ongeveer 5 a 10 minuten rusten voordat u de e-sigaret in gebruik 

neemt. Deze elektrische sigaret heeft namelijk een betrekkelijk compacte atomizer head 

waarbij het even duurt voordat de vloeistof goed is opgenome



DE JOYETECH EGO AIO  IN GEBRUIK NEMEN 

Uw elektrische sigaret is nu helemaal klaar voor gebruik. Wanneer u op het knopje drukt, zal 

er waarschijnlijk niets gebeuren. Zoals iedere eGo elektrische sigaret is ook de eGo AIO 

namelijk voorzien van een batterij beveiliging. 

Dit houd in dat de batterij niet zomaar aan kan gaan wanneer het knopje wordt ingedrukt. 

Druk vijf maal (5x) snel achter elkaar op het knopje tot deze gaat knipperen. Wanneer u nu 

het knopje indrukt zal deze oplichten en de vloeistof gaan verdampen. 

Houd tijdens het inhaleren het knopje ingedrukt. Experimenteer in eerste instantie een beetje 

met de duur van de trek die u neemt. Het kan vooral in het begin erg heftig zijn. Wanneer u 

het knopje langer dan 10 seconde ingedrukt houdt, zal de batterij uit gaan om de elektrische 

sigaret en uw mond tegen oververhitting te beschermen. 

KIES UW KLEUR 

Een leuk aspect van de Joyetech eGo AIO elektrische sigaret is dat het LEDje qua kleur 

instelbaar is. Zet de batterij in veilige modus (5x snel achter elkaar op het knopje drukken). 

Houd nu het knopje zolang ingedrukt tot u een kleur ziet verschijnen. Selecteer dan een 

kleurtje of geen lampje door op de vuurknop te drukken. 


