
 

 

NEDERLANDS / JUSTFOG Q16 STARTERSET 

GEBRUIKERSHANDLEIDING - Roken.nl 

Lees voor uw eigen veiligheid, alvorens u het product in gebruik neemt, 

deze gebruikershandleiding goed door. De fabrikant is niet verantwoordelijk 

voor schade die voortkomt uit het niet opvolgen van de instructies uit deze 

gebruikershandleiding. 

Druk niet op de batterij knop (vuurknop) als er geen liquid in de tank 

(clearomizer) zit. 

Het product monteren en in gebruik nemen  

- Haal het product uit elkaar zoals getoond in de afbeelding en plaats de 

coil unit. 

- Haal het product uit elkaar zoals getoond in de afbeelding en vul de 

vloeistof (e-liquid) aan de onderkant via de zijkanten. Niet in de buis. 

- Als het glazen tankje gebroken is, demonteer het glazen tankje en 

monteer een nieuwe zoals getoond in de afbeelding. 

- Monteer de clearomizer op de batterij en stel het voltage zo laag mogelijk 

(3,4V) in door op de [+] [-] knop te drukken. 

- Inhaleer terwijl u op de batterijknop drukt. Stel de luchttoevoer naar wens 

in door aan de zwarte ring (s-Air ring) aan de onderkant van de clearomizer 

te draaien.  

- Verhoog, nadat de coil voldoende e-liquid heeft geabsorbeerd, het voltage 

naar wat de coil aankan.  

- Gebruik bij het opladen altijd een V5 adapter of sluit de USB kabel aan op 

de USB poort van een krachtbron. 

 

Belangrijke tips voor gebruik van het apparaat 

De coil moet, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van het 

apparaat, regelmatig worden vervangen door een nieuwe coil. Vul na 

vervanging van de coil - en voor het eerste gebruik van het apparaat – het 

reservoir met vloeistof (e-liquid) en laat vervolgens het apparaat ten minste 

twee minuten rechtop staan om de coil de gelegenheid te geven de 

vloeistof op te nemen. Vul het reservoir bij voordat de vloeistof op is en het 

reservoir leeg is. Als de coil bij verwarming droog is zal die beschadigen en 

mogelijk zal de wat in de coil verbranden waardoor u de coil niet meer kunt 

gebruiken. 

 

Sta na vervanging van de coil – en bij het eerste gebruik van het apparaat 

– op het laagste voltage. Voer vervolgens naar wens het voltage op nadat 

de coil de vloeistof voldoende heeft opgenomen. Een hoger voltage geeft 

een grotere damproductie, maar ook een andere smaak. Dit is afhankelijk 

van de gebruikte vloeistof en de wijze van gebruik. Vind proefondervindelijk 

de gewenste instellingen (voltage, luchttoevoer, smaak en beleving).  

Laad de batterij (accu) voor het eerste gebruik volledig op en laad die ook 

op voor deze volledig leeg is. Dat zal de duurzaamheid van het gebruik van 

de batterijen (accu) bevorderen. 

 

Product functies 

(1) Variabel voltage  

- Justfog Q16 Starter kit kan het voltage aanpassen van 3,4V~4,8V in 8 

stappen. 

[+] knop verhoogt het voltage met 0,2V 

[-] knop verlaagt het voltage met 0,2V 

- Het wattage wordt automatisch aangepast als het voltage van de batterij 

wordt aangepast. 

- De batterij van de JUSTFOG Q16 starter kit levert een constant voltage 

van 3,4V tot 4,8V in alle 8 stappen. 

De constant voltage functie zorgt ervoor dat de smaak en dampproductie 

constant blijft, ondanks de resterende batterijcapaciteit. 

 

(2) Power-functie 

- Druk 1 keer op de batterijknop; activeert het apparaat. 

- Druk 5 keer snel achter elkaar op de batterijknop: schakelt de batterij 

in/uit. 

- Druk op de batterijknop als de clearomizer er niet op zit: batterijcapaciteit 

en actuele voltage instelling. 

 

(3) Batterij indicator 

- 5 streepjes: resterend batterijpercentage: 80~100% 

- 4 streepjes: resterend batterijpercentage: 60~79% 

- 3 streepjes: resterend batterijpercentage: 40~59% 

- 2 streepjes: resterend batterijpercentage: 20~39% 

- 1 streepje: resterend batterijpercentage lager dan 19% 

- Batterij indicator knippert 10 keer wanneer de batterij bijna leeg is. 

- Batterij indicator beweegt tot de batterij volledig opgeladen is. 

- Volledig opgeladen batterij: alle 5 streepjes lichten op. 

(4) Circuit beveiliging functie 

- Beveiliging tegen kortsluiting: de batterij indicator en de voltage indicator 

knipperen beide 4 keer, alvorens het apparaat zichzelf uitschakelt.  

- Beveiliging tegen oververhitting: als de batterijknop langer dan 10 

seconden wordt ingedrukt, zullen de batterij indicator en de voltage 

indicator beide 10 keer knipperen, alvorens het apparaat zichzelf 

uitschakelt. 

- Beveiliging tegen te ver ontladen: om de batterij te beschermen, zal de 

batterij zichzelf uitschakelen voor deze te ver ontlaadt. 

- Beveiliging tegen overladen: wanneer de batterij volledig opgeladen is, 

stopt deze met opladen. 

- Beveiliging tegen opladen met te hoog voltage: de batterij zal niet opladen 

wanneer er een oplader met een hoger voltage dan 5V wordt gebruikt. Het 

opladen wordt hervat bij gebruik van een 5V oplader of lager. 

Waarschuwingen  

Dit apparaat is een elektrische sigaret die geen nicotine bevat. Lees de 

waarschuwingen hieronder voor het geval dit apparaat gebruikt wordt met 

nicotine houdende vloeistof (e-liquids). 

 

De coil moet, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van het 

apparaat, regelmatig worden vervangen door een nieuwe coil. Vul na 

vervanging van de coil – en voor het eerste gebruik van het apparaat – het 

reservoir met vloeistof (e-liquid) en laat vervolgens het apparaat ten minste 

twee minuten rechtop0 staan om de coil de gelegenheid te geven de 

vloeistof op te nemen. Vul het reservoir bij voordat de vloeistof op is en het 

reservoir leeg is. Als de coil bij verwarming droog is zal die beschadigen. 

 

Sta na vervanging van de coil – en bij het eerste gebruik van het apparaat 

– op het laagste voltage. Voer vervolgens naar wens het voltage op nadat 

de coil de vloeistof voldoende heeft opgenomen. Een hoger voltage geeft 

een grotere damproductie, maar ook een andere smaak. Dit is afhankelijk 

van de gebruikte vloeistof en de wijze van gebruik. Vind proefondervindelijk 

de gewenste instellingen (voltage, luchttoevoer, smaak en beleving).  

Laad de batterij (accu) voor het eerste gebruik volledig op en laad die ook 

op voor deze volledig leeg is. Dat zal de duurzaamheid van het gebruik van 

de batterijen (accu) bevorderen. 

 

Lees ook de meegeleverde handleiding van het product, extra handleiding 

van roken.nl en de bijsluiter. 

 

Justfog batterij 

 

 

Bedankt voor uw aankoop op Roken.nl! 


