
 

Návod k baterii eGo C TWIST VV 650,900,1100 mAh  
Návod k baterii eGo FUTURE TWIST VV 900 mAh 
 

 
 
Děkujeme Vám za zakoupení elektronické cigarety či komponentu.  
Věnujte prosím pozornost tomuto návodu a při používání e-cigarety postupujte dle 
následujících instrukcí. Předejdete tak její špatné funkci nebo případnému 
poškození.  
E-cigareta či její jednotlivé součásti není tabákový výrobek. Náplně (e-liquidy) mohou 
obsahovat nikotin, nejsou tedy vhodné pro těhotné a dle zákona číslo 379/2005 Sb. 
platí zákaz jejího prodeje osobám mladším 18 let! E-cigaretu používejte stejně, 
jako jste zvyklí u běžných cigaret.  
Ve výjimečných případech hrozí předávkování nikotinem, stejně jako u klasických, 
tabákových cigaret.  
 
Zabudovaná baterie typu eGo TWIST 
 
Baterie společně s elektronickými prvky je vložená do pouzdra, na jehož těle je 
tlačítko podsvícené LED diodou, která indikuje stav sepnutí baterie. Pokud při 
používání e-cigarety LED dioda 5-10 x zabliká, znamená to, že je baterie vybitá a je 
třeba ji dobít. Baterii nabíjejte pouze přiloženou nabíječkou. Nabití baterie je 
indikováno 5x zablikáním diody na baterii  a změnou barvy LED diody na nabíječce z 
červené na zelenou. Nabíjení trvá 2-4 hodin dle typu a kapacity baterie.  
Baterii odstraňte co nejdříve po rozsvícení zelené diody z nabíječky. Toto platí 
hlavně při nabíjení s pomocí adaptéru do sítě 220 V. Při nabíjení postupujte tak, 
že baterii nejprve očistíme v místě závitu, našroubujete závitem do USB nabíječky a 
poté ji vložíte buď do síťového adaptéru a poté zásuvky, nebo přímo USB zásuvkou 
do PC. Při utahování závitu nepoužívejte nadměrnou sílu, hrozí poškození! Není 
potřeba dotahovat až nadoraz.  



Tyto baterie jsou typu Li-pol, nemají tedy paměťový efekt a to znamená, že je můžete 
nabíjet kdykoli a nečekat až bude indikováno vybití LED diodou. Ihned po indikaci 
vybití přestaňte baterii používat. Životnost baterií je cca 300 nabití a jsou vybaveny 
funkcí zamykání tlačítka, které je chrání před nechtěným spuštěním. Zamčení i 
odemčení se provede 5x stiskem tlačítka během 2 vteřin.  
 

 
 
Změna výstupního napětí 
 
Tato baterie umožňuje provést změnu výstupního napětí a umožní Vám lépe využít 
výkon baterie pro zařízení na ni připojené. Většina cartomizerů a clearomizerů 
podává nejlepší výkon při hodnotách 4-4,2 V. Nastavení je velmi jednoduché. 
Provádí se otáčením měniče na konci baterie. Na měniči jsou uvedeny hodnoty 3,2 – 
3,8 – 4,2 - 4,8 V. Na tubusu baterie je tečkou vyznačen bod a natočením měniče 
nastavíte požadované výstupní napětí (na měniči jsou rysky).  
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