
 

eVic EASY battery kit 18350 -18650 

800, 2000, 2600, 3400 mAh 

 

 

Kompletní set Joyetech eVic EASY – zjednodušená a levnější varianta plnohodnotného 

Joyetech eVic. Set obsahuje elektroniku, tělo baterie a článek 18650 dle výběru: Efest IMR 

2000 mAh, SAMSUNG 2600mAh, Panasonic 3400mAh. 

EASY (Jednoduchý) –  elektronika nemá tolik funkcí a možností nastavení jako plnohodnotný 

Joyetech eVic. Na druhou stranu jde o cenově přijatelnější alternativu s velmi kvalitním 

spracováním. S přídavnými tubusy pro baterie typu 18350 a 16850 Vám umožní používat oba 

typy baterií dle potřeby.   

 

OBSAH BALENÍ:  
1x Elektronika Joyetech eVic EASY  

1x Tělo baterie Joyetech eVic pro baterii 18650 nebo 18350  

+ produkty dle výběru 

 

Baterii si můžete zvolit ve výběru u produktu  
 

POPIS  
Nabíjení prostřednictvím USB portu nebo externí nabíječkou 

Snadné ovládání  jedním tlačítkem 

Režim konstantního a variabilního (vyššího) výstupního napětí (funkce UPGRADE)  

Ukazatel nabití pomocí barvy tlačítka  

Ochrana proti zkratu atomizéru  

Ochrana proti přebití a přílišnému vybití baterie  

Možnost vapovat během dobíjení 

 

INDIKACE 

 Barva tlačítka při běžném napětí - indikace nabití baterie: bílá (100 - 50%), světle 

modrá (50 - 10%), tmavě modrá (10 -0 %) 



 Barva tlačítka při vyšším napětí - žlutá / oranžová -  

Elektronika Joyetech eVic EASY obsahuje postranní USB port, který umožňuje pohodlné 

dobíjení. Nelze dobíjet pomocí klasické USB nabíječky pro eGo baterie (přes závit ) LED 

dioda svítí během nabíjení červeně, jakmile zhasne, je baterie plně nabita.  

 

Přepnutí do UPGRADE REŽIMU ( konstantního VV režimu ) 

Pěti – klikem vypneme mod. Poté podržíme spouštěcí tlačítko po dobu cca 10 sekund. Provedení 

nastavení nám mod oznámí probliknutím oranžového podsvícení. Poté mod opět pěti-klikem zapneme 

do pohotovostního režimu. 

Údržba a doporučení 

Doporučujeme mod udržovat v čistotě. Po delším používání, očistit kontakty v závitové hlavě 

papírovým kapesníkem.  

Baterie občas nechat plně nabít v externí nabíječce.  

Nepoužívat násilí při manipulaci (zasouvání a vysouvání ) USB kabelu  

K připojení clearomizérů nepoužívejte hrubé násilí a nedotahujte příliš velkou silou. Může dojít 

k nevratnému poškození závitové hlavy. 

Doporučené příslušenství: 

Clearomizéry : Protank, protank, protank II mini, CE4+,CE5+,Vision eGo clearomizer V2/V3,Vision 

VICTORY BCC,H2 BCC, Joyetech eGo CC, Vision V PURE, Kanger eVod BCC, T3 ,MT3 , T3/S, 

MT3/S  a další zařízení se závitem eGo nebo 510. 

BATERIE: typ 18350 nebo 18650 dle typu tubusu. LI-pol - Li-Ion – Li-Mn  3,7 V 

Dovozce: 

www.nadines.cz 

Ing. Pavel Šafl 

DIČ:46545395 

info@nadines.cz 

VYROBENO V PRC 

http://www.nadines.cz/
mailto:info@nadines.cz

