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  Návod pro bateriový grip Joyetech eGo 18650 MODS 

Dìkujeme Vám za nákup v internetovém obchodì  www.fajnhit.cz. Neváhejte se nás na cokoliv zeptat nebo si s námi 

popovídat o e-cigaretách. Jsme také vášnivými e-kuøáky. Rádi Vám poradíme i s údržbou a èištìním pøíslušenství k Vaší e-

cigaretì. K dispozici jsme Vám na e-mailu: info@fajnhit.cz nebo volejte zákaznickou linku +420 776227916. Vìnujte 

prosím pozornost tomuto návodu a pøi používání elektronické cigarety postupujte dle následujících instrukcí. Pøedejdete 

tak její špatné funkci nebo pøípadnému poškození.   

E-cigareta není tabákový výrobek, obsahuje však nikotin, proto není vhodná pro tìhotné a dle zákona èíslo 379/2005 Sb. platí zákaz 

jejího prodeje osobám mladším 18 let! Tuto e-cigaretu používejte stejnì, jako jste zvyklí u bìžných tabákových cigaret.  Ve 

výjimeèných pøípadech u ní hrozí pøedávkování nikotinem, stejnì jako je tomu u klasických tabákových cigaret.  

 
Popis souèástí: 

 

  

První použití: 
§ Prohlédneme si akumulátorový èlánek: kladný pól (+) je znaèen prolisem u konce baterie a vystouplým užším 

kontaktem, záporný pól (-) je plochý 

§ Do tìla (tuby) bateriového gripu vložíme akumulátorový èlánek 18650,  záporným pólem (-) smìrem do tìla (tuby) 

§ Na tìlo s vloženým akumulátorem našroubujeme hlavici s elektronikou a tlaèítkem 

§ Pøi šroubování hlavice s elektronikou na tìlo (tubu) mùže krátce zablikat tlaèítko 

§ Hlavice s elektronikou a tlaèítkem je opatøena závitem 510 na který lze našroubovat kompatibilní pøíslušenství 

(atomizéry, cartomizéry, clearomizéry) 

§ Do tìla (tuby) bateriového gripu lze použít jakýkoliv standardní èlánek 18650 typ Li-Ion s ochranou elektronikou (PCB), 

rovnìž i nechránìný (bez PCB). Ochranu akumulátoru proti zkratu, pøetížení, úplnému vybití obstarává elektronika 

uložená v hlavici s tlaèítkem 

 

 

Funkce elektroniky: 
 

= Zámek baterie - 5-click protection = 

§ 5x rychle za sebou zmáèknete spínací tlaèítko bateriový grip se uzamkne, nemùže se Vám tak stát, že se Vám  nechtìnì 

sepne napøíklad v kapse.  

§ Pro odemknutí bateriového gripu staèí opìt 5x rychle za sebou stisknout spínací 

 

= Pøepnutí z bìžného do vyššího napìtí = 

§ Po sestavení gripu nebo výmìnì akumulátoru je základní režim bìžného napìtí (3,3V) 

§ Uzamknìte bateriový grip pìti rychlými stisky, tlaèítko tøikrát bíle zabliká 

§ Po uzamknutí podržte tlaèítko po dobu cca. 10-ti vteøin 

§ Tlaèítko zabliká tøikrát oranžovì na potvrzení pøepnutí do režimu vyššího napìtí 4,2V 

§ Bateriový grip mùžete používat, staèí jej opìt pìti stisknutími odemknout 

§  Pøi používání v režimu vyššího napìtí svítí tlaèítko oranžovì.  

 

Akumulátorový èlánek  18650, 
kapacita 2200mAh, bez PCB 

(ochranného obvodu) 

Hlavice s elektronikou a 

tlaèítkem 

Tìlo (tuba) 



= Pøepnutí z vyššího do bìžného napìtí = 

§ Pro pøepnutí bateriového gripu z režimu vyššího napìtí do standardního jej 5-ti stisky uzamknìte 

§ Následnì podržte tlaèítko na cca. 10 vteøin, tlaèítko modøe tøikrát zabliká.  

§ Klasickým odemknutím máte bateriový grip pøipravený na použití v bìžném režimu 3,3V  konstantního napìtí. 

§ V tomto režimu se tato vylepšená baterie chová úplnì stejnì, jako klasická Joyetech eGo baterie 

§ V pøípadì obou režimù funguje u baterie uzamykání po pìti stisknutích. Stejnì tak mùžete kdykoli svoji baterii nabíjet. 

 
 

Nabíjení: 
§ Vybití akumulátorového èlánku 18650 je signalizováno pøerušovaným blikáním tlaèítka, dalším dùsledkem vybitého 

akumulátoru mùže být i menší tvorba dýmu.  

§ Akumulátor lze nabíjet více zpùsoby 

o Akumulátorový èlánek lze z tìla (tuby) vyjmout a nabíjet jej v externí nabíjeèce (POZOR vždy k tomu urèené 

nabíjeèce akumulátorù Li-Ion typ 18650) 

o Akumulátor lze díky shodné elektronice eGo nabíjet i pøes závit šroubení, baterie se tak dá nabíjet i bìžnou 

šroubovací nabíjeèkou
(*)

 k bateriím a e-cigaretám typu eGo 

 
(*)

 V pøípadì dobíjení pøes eGo nabíjeèku je tøeba mít na pamìti, že díky podstatnì vyšší kapacitì 18650 èlánkù bude 

proces nabíjení plnì vybité baterie trvat i 6 a více hodin. 

Bezpeènostní upozornìní:  

§ baterii nevystavujte pøíliš vysokým teplotám a chraòte ji pøed vniknutím e-liquidu  

§ nenabíjejte baterie jinou než k tomu urèenou nabíjeèkou  

§ nevhazujte baterie do ohnì  

§ uchovávejte mimo dosah dìtí (zejména však souèásti obsahující nikotin)  

 

Záruèní doba 

§ Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 mìsícù (není-li ustanoveno jinak) 

§ Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady 

§ Záruka se nevztahuje na vady vzniklé bìžným opotøebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a 

nesprávným skladováním 

§ Záruka se nevztahuje na zboží poškozené dopravou (za toto poškození ruèí dopravce). 

§ Upozoròujeme, že je zapotøebí rozlišovat záruku a životnost zboží. Záruka je zákonem stanovena lhùtou 24 mìsícù, ale 

životnost nìkterých èástí mùže být výraznì kratší 

 
Reklamace:  

§ Kupující je povinen doruèit reklamované zboží na adresu prodávajícího v kompletním balení s kopií kupního dokladu a 

písemným popisem vady reklamovaného zboží.  

§ V pøípadì uznání reklamace odešle prodávající kupujícímu opravené nebo nové zboží.  

§ V pøípadì neoprávnìné reklamace hradí náklady na dopravu a pøípadné jiné náklady kupující 

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:  

Vladimír Frinta, Tondrova 52, 29401 Bakov nad Jizerou 

Internetový obchod www.fajnhit.cz


