
Bruks-   &   förvaringsanvisning   till   e-cigaretter   &   e-vätskor  
Shortfills  
Koncentrerad   smakbas   i   en   flaska   med   utrymme   att   tillsätta   ytterligare   basvätska   kallas   av   vejpare   för   ‘Shortfill’.  
Anledningen   till   denna   lösning   är   ett   regelverk   som   begränsar   förpackningsstorlek   på   nikotinhaltiga   e-vätskor   till  
max   10ml.   Ta   bort   flaskpip   (bild   t.h.)   och   fyll   med   önskad   bas   (som   kan   vara   med   eller   utan   nikotin).   Sätt   tillbaka  
pip   och   skaka   ordentligt.  

Till   de   flesta   shortfills   kan   man   nå   önskat   nikotinstyrka   med   en   eller   fler   hela   nikotinshottar.   I   andra   fall   skulle  
dock   en   hel   nikotinshot   på   18mg   resultera   i   en   starkare   e-juice   än   önskad.   Till   exempel:   1st   18mg   nikotinshot   i  
en   20ml   shortfill   ger   6ml   färdig   e-vätska;   önskar   man   att   den   färdiga   e-vätskan   ska   ha   styrka   3mg   tillsätter   man   då   endast    hälften    dvs   5ml  
nikotinshotten   plus   5ml   nikotinfri   VG-bas.  

Vätskebehållare(tankar)   &   coils(förbrännare)  
Förfukta   din   coil   före   första   användandet.   Droppa   några   droppar   (mängden   vekmaterial   och   storlek   på   coilen   avgör  
mängden)   i   toppen   av   coilen   och   på   synligt   vekmaterial   runt   om   -   se   till   att   vekmaterialet   suger   åt   sig   ordentligt.   Byt  
din   coil   om   den   smakar   bränt,   tappar   prestanda,   läcker   eller   om   ångan   river   mer   än   vanligt   i   halsen.   

Se   till   så   att   flaskmunstycket   placeras   ner   i   kärlets   öppning   innan   du   börjar   fylla   din   e-cigarett/tank.  
Påfyllningsdiagram   och   dimensioner   på   tankens   påfyllningshål   &   e-vätskans   pip   finns   i   bruksanvisning   för   aktuell  
produkt   samt   på    www.LYF.se  

Om   din   produkt   ger   möjlighet   till   det,   justera   effekten   så   att   de   första   puffarna   sker   på   lite   lägre   effekt   än   den   rekommenderade.   Höj   sedan  
gradvis   upp   till   önskad   effekt.   Alternativt,   ta   korta   puffar   några   gånger,   för   att   försäkra   dig   att   det   smakar   som   det   ska.  

Laddning  
Använd   endast   medföljande   laddkabel   för   att   ladda   din   e-cigarett   eller   mod.   Iaktta   varsamhet   när   du   för   in   mikro-usbkabeln   i   laddporten   på   din  
e-cigarett.   Lämna   ej   laddaren/e-cigaretten   utan   uppsikt   under   längre   tid,   och   ladda   på   en   icke-brännbar   yta   som   t   ex   metall.   Lämna   inte   ett   batteri  
på   laddning   medan   du   sover.   Ladda   inte   i   direkt   solljus,   där   det   är   fuktigt   eller   där   det   är   mycket   varmt.   Utsätt   inte   ett   batteri   eller   laddare   för   fukt.  
Se   nedan   avsnitt   om   IMR-batterier   för   rekommenderad   laddningsprocedur   för   lösa   batterier.  

Förvaring  
Förvaras   utom   räckhåll   för   barn   och   djur.    Tillslut   flaskor   med   medföljande   barnsäker   kork.   För   bäst   hållbarhet   förvaras   e-vätskor   i   mörk,   sval  
och   torr   miljö.   Förvaras   inte   i   närheten   av   medicinska   produkter   med   liknande   förpackningar,   till   exempel   ögondroppar,   för   att   undvika   olyckor.  
Förvara   aldrig   batterier   löst   i   fickan   eller   väskan,   och   aldrig   i   direkt   solljus.  

IMR   batterier  
- Transportera   IMR   batterier   i   plastlåda   eller   silikonfodral,   och   kontrollera   både   batterier   och   laddare   regelbundet   efter   yttre   skador.   Om  

plasten   runt   batteriet   är   skadad,   byt   plasten   (använd   en   ny   wrap)   eller   kassera   batteriet.   Undvik   temperatursvängningar.   Har   du   varit  
ute   i   vinterkylan   eller   sommarhettan…låt   batteriet   anpassa   sig   till   rumstemperatur   innan   du   tar   nästa   bloss   eller   sätter   det   på   laddning.  

- Till   moddar   som   drivs   av   fler   än   ett   batteri   ska   batterierna   användas   som   ‘gifta   par’   som   tas   i   bruk   samtidigt   och   användas,   laddas   och  
laddas   ur   tillsammans.   Om   ett   batteri   i   ett   par   blir   skadat   bör   du   därför   byta   ut   båda.  

- Om   möjligt,   ladda   IMR   batterier   i   en   extern   laddare.   Detta   förlänger   batteriets   livslängd   och   skyddar   din   mod   från   att   skadas   under  
laddningen.   Märk   dina   batterier   med   inköpsdatum   och   byt   ut   dem   efter   ett   år,   oavsett   skick   (gäller   vid   användning   till   en   e-cigarett   som  
används   dagligen,   till   skillnad   från   användning   med   t.ex.   en   ficklampa   som   används   bara   någon   gång   ibland).  

- Inga   uppladdningsbara   batterier   är   helt   riskfria,   men   ett   större   batteri   ger   större   konsekvenser   vid   fel.   Ett   batteri   som   kortsluter   blir  
väldigt   varmt   väldigt   fort   och   kan   expandera   kraftigt   och   eventuellt   explodera.   

Tänk   på     miljön!  
Källsortera   dina   förbrukade   produkter   och   förpackningar.   Delar   av   din   e-cigarett   som   innehåller   elektronik   och   även   laddkablar,  
laddare   &   powerbankar   lämnas   som   ”övrig   elektronik”.   Tankar   utan   coil   går   till   skrot/metall,   och   IMR-   batterier   till   den   vanliga  
batteriinsamlingen.Tömma   flaskor   kan   lämnas   i   hushållsavfallet,   men   oanvända   nikotinhaltiga   vätskor   lämnas   till   återvinningscentral  
som   farligt   avfall.  

Kontraindikationer   och   varningar   för   speciella   riskgrupper  
E-cigaretter   (vejpdon,   vejpning)   är   ett   alternativ   till   tobakscigaretter.   Användande   rekommenderas   inte   för   icke-rökare   eller   ungdomar   under   18  
år.   Du   bör   konsultera   läkare   eller   annan   sjukvårdspersonal   innan   du   använder   e-cigaretter   om   du   har   en   hjärt-   eller   kärlsjukdom,   respiratoriska  
problem,   sköldkörtelstörning   eller   diabetes.   Används   inte   av   gravida   eller   ammande   kvinnor   utan   att   först   konsultera   läkare.   Rökning,   och   i  
mindre   utsträckning   nikotin,   kan   påverka   upptaget   av   vissa   mediciner   -   innan   du   växlar   till   en   rökfri   nikotinkälla   kan   du   behöva   prata   med   din  
läkare   om   behovet   av   att   justera   doseringen   av   vissa   mediciner.   Används   inte   av   personer   med   överkänslighet   för   eller   allergi   mot   någon   av   de  
angivna   ingredienserna.   Skölja/torka   av   nikotinhaltig   vätska   som   läckt   eller   av   annan   anledning   kommit   i   kontakt   med   huden.    Nikotin   är   ett  
mycket   beroendeframkallande   ämne.  

Eventuella   biverkningar:     Vanliga:   Irritation   i   munnen   och   halsen   (detta   minskar   oftast   över   tiden),   hosta,   hicka.   Mindre   vanliga:   Förändringar   i  
hjärtfrekvens,   hjärtklappning.   Överdosering   av   inhalerat   nikotin   hos   en   fullvuxen   person   kan   orsaka   huvudvärk,   illamående,   yrsel,   och/eller  
svaghet.   Vid   förtäring:   Ring   GIFTINFORMATIONEN   om   du   känner   dig   sjuk.   Skölj   munnen.  

OBS!   om   ett    barn    kommer   i   kontakt   med   eller   sväljer   nikotinhaltig   vätska,   ska   du   omedelbart   kontakta   akutmottagning!   Nikotin   är  
giftigt   vid   intag,   hudkontakt   eller   inandning.    Koncentration   nikotin   anges   i   mg/ml:   t   ex   en   10ml   nikotinshot   med   koncentration   18mg/ml,  
innehåller   180mg   nikotin.  

Tillverkare/Importör   &   Konsumentkontakt:   Light   Your   Fire   HB,   Lagerbergsgatan   10,   45131   Uddevalla,   Sweden  
Webbsida:    www.LYF.se    /   E-post:    kontakt@lightyourfire.se    /   TEL   070-875   53   48  
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