
 INFORMACIÓN Y SEGURIDAD 
Para un uso seguro y eficaz del cigarrillo electrónico JOYETECH AIO BOX y 
de sus accesorios, os aconsejamos leer las siguientes instrucciones, obser-
var rigurosamente los procedimientos operativos indicados en este manual y 
hacer referencia al prospecto incluido en la caja de cada producto/accesorio. 
(vendidos por separado).
Advertencias para el transporte 
No guardar el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO BOX en el bolsillo para evi-
tar involuntariamente que se active el dispositivo de vaporización dañándolo 
irreparablemente. 
Componentes del cigarrillo electrónico
• El cigarrillo electrónico JOYETECH AIO BOX es un producto de alta tecnolo-
gía y los componentes como la batería, el cartomizador y el cargador microu-
sb (el cargador de pared se vende por separado), han sido realizados específ-
icamente. • Se recomienda el uso exclusivo de componentes y accesorios de 
marca PUFF o indicados por PUFF. • El uso de componentes y/o accesorios 
no específicamente producidos para cigarrillos PUFF podrían provocar un mal 
funcionamiento y/o dañar el producto y provocar la anulación de la garantía.

 ADVERTENCIA ANTES DEL PRIMER USO  
• La batería JOYETECH AIO BOX sale de fábrica cargada al 80%. No recargar 
hasta que la luz de estado de carga empiece a parpadear. (Ver uso del cigar-
rillo electrónico JOYETECH AIO BOX). • Después de abrir el embalaje extraer 
la batería JOYETECH AIO BOX. Un vez rellenado el tanque con un líquido 
para cigarrillos electrónicos, cerrar de nuevo firmemente. Esperar unos 10 
minutos antes de empezar a utilizar el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO 
BOX. • La utilización de un cigarrillo electrónico JOYETECH AIO BOX vacío, 
seco o descargado, causará la inmediata rotura y la consecuente anulación 
de la garantía.

 ADVERTENCIAS MIENTRAS SE CONDUCE  
• Encargarse de revisar escrupulosamente las leyes del país en el que os 
encontréis. Mantener la concentración durante la conducción y mantener la 
atención a la condiciones del trafico. • No usar el cigarrillo electrónico JOYE-
TECH AIO BOX mientras conduce y tenerlo separado de otros objetos con el 
fin de evitar robos.

 ADVERTENCIAS GENERALES Y LIMITACIÓN DE USO 
No dejar que la batería JOYETECH AIO BOX entre en contacto con agua u 
otros líquidos. •  Evitar el uso del producto en ambientes a altas/bajas tem-
peraturas (-10° C /60° C) Evitar utilizar el producto en un ambiente caluroso 
y húmedo • Mantener el cigarrillo electrónico y sus accesorios lejos de fuente 
de calor.• Utilizar solo recambios y accesorios originales PUFF o indicados 
por PUFF• Dejar descargar completamente la batería antes de proceder a 
una nueva recarga • Leer atentamente la composición de los líquidos antes 
de su utilización • No utilizar el producto si usted es alérgico a alguno de los 
componentes de los líquidos aromáticos incluidos en la botella (se vende por 
separado) • No utilizar el producto en caso de sufrir una patología del aparato 
respiratorio y/o cardiovascular No utilizar el producto en caso de embarazo 
o en estado lactante • No ingerir los componentes del cigarrillo electrónico o 
sus accesorios • No intentar abrir o manipular los componentes del cigarrillo 
electrónico y sus accesorios • Los cigarrillos electrónicos no necesitan nin-
guna llama para encenderse • Para evitar deficiencias en el funcionamiento 
del cigarrillo electrónico, desconectar la batería del cargador USB cuando su 
carga este completada • En caso de anomalías, olor a quemado, deformación 
anormal de uno o más de los componentes del cigarrillo electrónico y sus 
accesorios, detener inmediatamente el uso y contactar con el ATENCIÓN AL 
CLIENTE (información en el sitio web www.puffcigarette.com en el apartado 
de contacto) • Con la voluntad de prevenir un mal funcionamiento de la ba-
tería del JOYETECH AIO BOX, debido a una utilización frecuente del producto, 
el microprocesador está dotado de un sistema CUT OFF (i.e. interrupción) que 
bloquea temporalmente el funcionamiento de la batería: pulsando el botón 
durante más de 15 segundos, la batería dejará de suministrar corriente al 
cartomizador evitando dañar la resistencia y los leds parpadearán 10 veces • 
Evitar el contacto del líquido con la boca, que podría suceder si se inhala de-
masiado fuerte o con demasiada frecuencia o si el filtro está demasiado lleno 
• Evitar operaciones no autorizadas para no dañar el producto • Cuando se 
utilice el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO BOX, se recomienda que la fre-
cuencia de inhalación sea más o menos de 30 segundos entre una inhalación 
y otra • El producto usa sólo cargadores Puff o indicados por PUFF (el cargador 
de pared se vende por separado) • No intentar recargar la batería JOYETECH 
AIO BOX con cualquier otro tipo de cargador • Mantener el cigarrillo electrón-
ico y sus accesorios fuera del alcance de los niños • Prohibida la venta a 
menores de 18 años Deshacerse de los componentes del cigarrillo electrónico 
en los puntos verdes autorizados • Evitar su liberación en el medio ambiente.

 JOYETECH AIO BOX / INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO 

Contenido del envase
N° 1 JOYETECH AIO BOX de 2.100 mAh, Nº 2 resistencias BF SS316 de 0.6 
ohm (consejos de utilización : mínimo 15W – máximo 28W), Nº 1 Drip Tip, Nº1 
cable microusb,  N° 1 manual de instrucciones.
ESTRUCTURA DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO JOYETECH AIO BOX
BATERÍA JOYETECH AIO BOX (CAPACIDAD DEL DEPÓSITO 2 ML)
El cigarrillo eletrónico JOYETECH AIO BOX es una estructura integrada que con-
siste en una carcasa exterior de plástico (parcialmente recubierta con piel de 
color) una batería integrada de iones de litio de 2.100 mAh, 3.7V, circuitos con-
trolados por un microprocesador, un botón principal, LED en el interior del tan-
que que indica también el estado de la carga de la batería (ver tabla de carga 
al final), un tanque integrado (capacidad 2ml) con abertura y bloqueo a prueba 
de niños que consiste en un contenedor en vidrio Pyrex transparente y de alta 
resistencia al calor, un agujero para la regulación del flujo de aire, un resi-

stencia interna intercambiable (OCC) 
de 0.6ohm con una mecha de algodón 
orgánico (que conduce el líquido a la 
resistencia), un pequeño drip-tip con 
adaptador 510 y un puerto micro-USB 
para  recargar la batería. La batería 
JOYETECH AIO BOX tiene la posibili-
dad de apagarse clicando 5 veces el 
botón manual (los LED parpadearán 5 
veces). Para volver a encender, clicar 
de nuevo 5 veces.

TIEMPO MEDIO DE CARGA: 
UNAS 4/5 HORAS.

MODO DE USO: No mantener nunca el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO 
BOX inclinado durante la recarga de líquido. En la parte superior del tanque 
hay un anillo con bloqueo a prueba de niños. Desenroscar el anillo, donde se 
aloja el regulador de flujo de aire, haciendo un esfuerzo de doble acción y 
torcer. Una vez abierto,hacer deslizar suavemente el líquido para cigarrillos 
electrónicos en el cilindro de Pyrex hasta llegar al límite “MAX” impreso en el 
vidrio (capacidad 2 ml). Enroscar al cilindro (donde se encuentra el drip tip) 
una resistencia suministrada. Manteniendo el cigarrillo electrónico JOYETECH 
AIO BOX lleno en posición vertical, vuelva a apretar firmemente el anillo 
metálico atornillado anteriormente (incluyendo ahora la resistencia). Esperar 
10 minutos antes de  utilizarlo. Sugerimos, antes de atornillar la resistencia, 
humedecer el interior del algodón con el líquido para cigarrillos electrónicos 
cuando la resistencia sea nueva.
SUSTITUCIÓN DE LA RESISTENCIA: Cuando el cigarrillo electrónico 
JOYETECH AIO BOX no produce un vapor lo suficientemente consistente (au-
nque todavía quede líquido en el tanque), es el momento de sustituir la resi-
stencia interna por una nueva. Abra una nueva resistencia. Asegurarse que 
en el interior del tanque de Pyrex no hay líquido. Desenroscar el anillo, donde 
se encuentra el regulador de flujo de aire, haciendo un esfuerzo de doble 
acción y giro. Desenroscar la resistencia (pequeño cilindro de metal central 
que contiene la mecha en algodón orgánico y la resistencia) y sustituirla por 
una nueva enroscando firmemente. Aconsejamos, antes de enroscar la re-
sistencia, humedecer el algodón interno con líquido para cigarrillos electrón-
icos cuando la resistencia sea nueva. Manteniendo el cigarrillo electrónico 
JOYETECH AIO BOX  en posición vertical, volver a enroscar firmemente el 
anillo de metal desenroscado previamente (incluyendo la resistencia). Para 
recargar de líquido el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO BOX con la nueva 
resistencia, seguir las instrucciones sobre la modalidad de uso.

USO DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO JOYETECH AIO BOX
Instalación - Montar la resistencia interna del tanque del cigarrillo electrónico 
JOYETECH AIO BOX.

PRIMER PASO
Extraer el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO BOX de su compartimento.
SEGUNDO PASO
Rellenar el tanque vacío (capacidad 2ml) con líquido para cigarrillos electrón-
icos hasta el límite“MAX” impreso en el vidrio Pyrex (ver MODALIDAD DE 
USO para un correcto rellenado de líquido). Para abrir el tanque, desenro-
scar el anillo, donde se encuentra el regulador de flujo de aire, haciendo un 
esfuerzo de doble acción y giro.
TERCER PASO
Cerrar firmemente el tanque del cigarrillo electrónico JOYETECH AIO BOX.
CUARTO PASO
Esperar 10 minutos antes de utilizar el producto de manera que la resistencia 
y el algodón tengan tiempo de impregnarse de líquido. 
QUINTO PASO
Fumar normalmente efectuando tiros largos y de baja intensidad. 

Modalidad Operativa
El producto se enciende pulsando 5 veces el botón. Los indicadores LED  par-
padean instantaneamente 5 veces. Mantener presionado el botón durante la 
inhalación. Al pulsar el botón de activación indica también, el estado de carga 
de la batería (ver tabla al final del manual). Al soltar el botón, cesará también 
la vaporización y la modalidad operativa pasará a standby. El ángulo ideal de 
uso se situa entre los 30 grados y la posición horizontal.
Cambio de color o apagado LED
Con la batería apagada mantener presionado el botón hasta que el LED se 
encienda.En este punto presionar el botón de función y elija el color dese-
ado entre los siguientes: rojo, amarillo, verde, azul, añil, blanco, púrpura o 
de arranque.
Regulación del flujo de aire
Gire el anillo que se encuentra en la parte superior del cigarrillo electrónico en 
el sentido horario o antihorario para ajustar el flujo de aire. El flujo será mayor 
cuando las dos señales coincidan y menor si se mueve hacia la izquierda o 
hacia la derecha.
Protección de cortocircuito
• Si se produce un cortocircuito antes de su uso, las luces parpadearán 5 veces 

y el cigarrillo electrónico se apagará. • En caso de que el cortocircuito se 
produzca durante la utilización, las luces parpadearán 3 veces antes del reset.
Protección de bajo voltaje
En caso de que el voltaje de la batería caiga por debajo de 3,3 V, las luces 
parpadearán 40 veces y el producto se apagará. Durante la carga, el dispo-
sitivo se reiniciará.
Test de la resistencia
• Cuando la impedancia de la resistencia es mayor de 5 ohm, las luces par-
padearán lentamente cuando se pulsa el botón. • Cuando la impedancia de la 
resistencia es inferior a 0,3 ohm, las luces parpadearan rápidamente 5 veces 
indicando que la impedancia es muy baja para este dispositivo corriendo 
riesgo de cortocircuito.
Sustitución o carga del cartomizador
Cuando hay una reducción significativa de líquido dentro del tanque del ci-
garrillo electrónico JOYETECH AIO BOX, recargar el tanque con líquido para 
cigarrillos electrónicos. 
Sustitución de la resistencia interna
Cuando hay una reducción significativa de vapor durante el uso (aunque 
haya líquido en el depósito), sustituir la resistencia interna (ver “SUSTITU-
CIÓN DE LA RESISTENCIA”). 

 RECARGA DE LA BATERÍA 
Cuando los LED que indican la carga de la batería parpadean rápidamente y 
el cigarrillo no produce mucho vapor, la batería deve ser recargada. 

 MODO DE CARGA 
Cargador micro USB con cable
Insertar el cable micro USB PUFF  o indicado por PUFF en la entrada microusb 
de la batería y enchufar a un puerto USB (de 0.5º - 5V). Los LED que indican la 
carga de la batería  permanecerán en rojo. Una vez que la carga ha finalizado 
la luz roja se apagará.
Cargador de pared
Siga el modo de carga anterior mediante la conexión de la toma de corriente 
del cable USB a la salida USB del cargador de pared  PUFF.

COMPORTAMENTO
DE LAS LUCES

ESTADO DE LA BATERÍA

SIEMPRE ENCENDIDAS 60% - 100 %

PARPADEO LENTO 30% - 59%

PARPADEO MEDIO 10% - 29%

PARPADEO RÁPIDO 0% - 9%

GARANTIA
En caso de defecto o disconformidad del producto incluido en el pack, el 
consumidor dispone de garantía según la ley 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 

los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

ATENCIÓN AL CLIENTE
PUFF – S.E.T. Srl Para más información visite el sitio:

www.puffcigarette.com/es/contactos
Email: soporte@puffcigarette.com

HECHO EN CHINA POR
JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO.,LTD.

1F, 9TH BLVD, CHANGXING HIGH TECH INDUSTRY ZONE, SHAJING 
TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR
SMART EVOLUTION TRADING S.P.A.

CORSO RE UMBERTO, 7 10121 TORINO (TO)
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INSTRUCTION MANUAL / INSTRUCTIONS OF USE, MAINTENANCE, WARRANTY

JOYETECH AIO BOX

 VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Voor een veilig en optimaal gebruik van de JOYETECH AIO BOX en acces-
soires, raden wij u aan de volgende instructies goed te lezen, alleen de 
gebruiksprocedure te hanteren zoals aangegeven in deze handleiding, en 
te refereren aan informatieve beschrijvingen die zijn bijgesloten bij ieder 
product/aanvullend product.
Instructies voor meedragen
Bewaar de JOYETECH AIO BOX niet in uw zak. Als het apparaat per ongeluk 
zou worden ingeschakeld kan het onherstelbare schade veroorzaken.
Onderdelen van de elektronische sigaret
• De JOYETECH AIO BOX is een hoogwaardig technisch product en zijn on-
derdelen, zoals de verdamper en de batterij zijn speciaal voor dit product 
geproduceerd. • We raden aan om alleen door PUFF geproduceerde of ge-
adviseerde onderdelen en accessoires te gebruiken. • Het gebruik van on-
derdelen en accessoires die niet speciaal voor dit product geproduceerd zijn, 
kunnen storingen en schade aan het product veroorzaken en de garantie 
laten vervallen.

 WAARSCHUWING VOOR GEBRUIK 
• De JOYETECH AIO BOX is vanuit de fabriek 80% opgeladen. Laad deze niet 
opnieuw op totdat de LED lampjes die de batterij capaciteit aangeven, be-
ginnen te knipperen (zie gebruiksaanwijzingen van de JOYETECH AIO BOX) • 
Haal de JOYETECH AIO BOX uit de verpakking , vul met vloeistof en sluit de 
tank goed. Wacht 10 minuten na het vullen alvorens de JOYETECH AIO BOX 
te gebruiken. • Het gebruik van een lege of droge verdamper veroorzaakt 
directe schade aan de coil en laat de garantie vervallen. Vervang een defecte 
coil vooraleer de JOYETECH AIO BOX weer te gebruiken.

 WAARSCHUWING BIJ AUTORIJDEN 
• Hou u tijdens het autorijden aan de regels en wetten van het land waar u 
op dat moment rijdt, blijf geconcentreerd op het rijden en de verkeersom-
standigheden. • Gebruik de JOYETECH AIO BOX niet wanneer u een voertuig 
bestuurd, en bewaar het apart van andere objecten om contactschade te 
voorkomen.

 ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN BEPERKINGEN BIJ GEBRUIK 
• Laat de JOYETECH AIO BOX nooit in contact komen met water of andere 
vloeistoffen. • Stel de elektronische sigaret nooit bloot aan hoge en lage 
temperaturen (-100C / 600C). • Gebruik het product niet in extreem verhitte 
of vochtige omgevingen. • Hou de elektronische sigaret en zijn accessoires 
uit de buurt van hittebronnen. • Gebruik alleen de liquids van Puff. • Gebruik 
alleen reserve-onderdelen en accessoires geproduceerd of aangeraden door 
PUFF. • Zorg altijd dat de batterij helemaal leeg is voordat u deze opnieuw 
gaat opladen. • Bestudeer de samenstelling van de aromatisch liquid voor-
dat u deze gaat gebruiken. • Gebruik het product niet als u allergisch bent 
voor 1 of meer ingrediënten van de aromatische liquids (deze worden apart 
verkocht). • Gebruik het product niet wanneer u een aandoening heeft aan 
de luchtwegen of bloedvaten. • Gebruik het product niet als u zwanger bent 
of borstvoeding geeft. • Slik geen onderdelen van de elektronische sigaret of 
zijn accessoires door. • Probeer niet om de onderdelen van de elektronische 
sigaret of zijn accessoirees te openen of bewerken. • Voor het activeren van 
de elektronische sigaret is geen vuur nodig. • Ter voorkoming van het achte-
ruitgaan van de prestaties van de batterij, haal deze altijd uit de USB lader 
zodra deze volledig is opgeladen. • Wanneer er bijzonderheden optreden, 
een verbrande geur waarneembaar is, of abnormale vervorming zichtbaat 
zijn aan onderdelen van de elektronische sigaret of zijn accessoires, stop 
onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de PUFF klantenservice 
020-737 02 21. • Ter voorkoming van oververhitting van de JOYETECH AIO 
BOX, te wijten aan overmatig gebruik van het product, is de microprocessor 
uitgerust met een CUT OFF systeem welke tijdelijk het functioneren van de 
batterij blokkeert wanneer de knop te lang ingedrukt wordt gehouden (wan-
neer de knop langer dan 10 seconden ingedrukt wordt gehouden, stopt de 
batterij met het leveren van stroom aan de verdamper, waardoor schade aan 
de coil wordt voorkomen). • Zorg dat de vloeistof niet in contact komt met de 
mond; dit kan gebeuren wanneer u te sterk of te vaak inhaleert, en wanneer 
de filter te vol zit. • Voorkom handelingen die schade aan het product kunnen 
veroorzaken. • Voor optimaal gebruik van de JOYETECH AIO BOX, adviseren 
we gebruikers om 30 seconden rust tussen de inhalaties aan te houden. • 
Dit product kan alleen opgeladen worden met opladers geproduceerd of aan-
geraden door PUFF (deze worden apart verkocht). • Probeer de JOYETECH 
AIO BOX batterij niet op te laden met andere modellen of opladers. • Hou de 
elektronische sigaret en zijn accessoires uit de buurt van kinderen. • Verkoop 
aan en gebruik door minderjarigen (-18) is niet toegestaan. • Voor het weg-
gooien van de onderdelen, gebruikt u de speciale afvalbakken. • Gooi geen 
onderdelen weg in het milieu.

 JOYETECH AIO BOX / INTRODUCTIE VAN HET PRODUCT 

Inhoud van het pakket
1 Joyetech AIO BOX 2100 mAh, 2 BF SS316 coils 0,6 Ohm (Gebruiksadvies 
min:15W max: 28W), 1 Driptip (Mondstukje), 1 micro-USB oplaadkabel, 1 
handleiding.
SYSTEEM VAN DE JOYETECH AIO BOX
JOYETECH AIO BOX (2ML INHOUD)
De Joyetech AIO BOX elektronische sigaret is een geïntegreerd systeem be-
staande uit een externe behuizing van metaal en plastic (e.v.t met een coa-
ting), een geïntegreerde 2100 mAh batterij (3,7V), circuits aangestuurd door 
een microprocessor, een activatieknop, kleur LEDs in de tank die ook werken 
als indicators van de batterij capaciteit weergeven (zie tabel hieronder), een 
geïntegreerde tank (2ml inhoud) met kindveilige sluiting welke bestaat uit een 
transparant hitteresistent Pyrex glas-container, een ringbout voor het afstellen 
van de luchttoevoer, een vervangbare interne coil (OCC) van 0,6 Ohm met een 

wick van organisch katoen (welke de 
vloeistof naar de coil leidt), een smalle 
510 driptip en een micro-USB ingang 
voor het opladen van de batterij. De 
Joyetech AIO BOX kan worden uit-
geschakeld door 5 keer (snel) op de 
activatieknop te drukken. De LEDs 
knipperen dan 5 keer). Om de Joye-
tech AIO BOX weer aan te zetten druk 
je weer 5 keer.

GEMIDDELDE OPLAADDUUR: 
ONGEVEER 4 A 5 UUR

GEBRUIKSWIJZE: Houdt de Joyetech 
AIO BOX tijdens het vullen van vloeistof niet schuin maar rechtop. Bovenin 
de tank zit een ring met kindveilige sluiting. Draai de ring van de luchttoe-
voerregelaar open door tegelijkertijd te duwen en te draaien. Eenmaal open, 
spuit dan langzaam de vloeistof voor e-sigaretten in de Pyrex glazen tank tot 
het maximaal aangegeven niveau aangeduid met “MAX” op het glas. (2ml 
inhoud). Draai in de sluiting/dop (het deel met de driptip) een nieuwe coil 
(verdampelement)  uit de verpakking. Terwijl je de onderkant met de tank 
nog steeds goed rechtop houdt draai je de sluiting met geplaatste de coil 
terug op de Joyetech AIO BOX. Wacht 10 minuten vooraleer de Joyetech AIO 
BOX voor de eerste keer met een nieuwe coil te gebruiken. Wij adviseren, 
voor het plaatsen van een nieuwe coil, het verdampelement in de tank, deze 
eerst in te druppelen zodat de vloeistof alvast in het katoen kan trekken.
HET VERVANGEN VAN HET VERDAMPELEMENT/COIL: Wanneer de pre-
staties van de Joyetech AIO BOX afnemen of  inconsistent worden, en er 
voldoende vloeistof in de tank zit, is het tijd om deze te vervangen met een 
nieuw exemplaar. Haal de nieuwe coil uit de verpakking. Zorg dat de Pyrex 
tank leeg is. Draai de ring van de luchttoevoerregelaar open door tegelijker-
tijd te duwen en te draaien. Draai de oude coil uit de sluiting met de driptip 
en vervang deze met de nieuwe coil. Draai deze nieuwe coil goed vast. Wij 
adviseren, voor het plaatsen van een nieuwe coil, het verdampelement in de 
tank, deze eerst in te druppelen zodat de vloeistof alvast in het katoen kan 
trekken. Vul langzaam de vloeistof voor e-sigaretten in de Pyrex glazen tank 
tot het maximaal aangegeven niveau aangeduid met “MAX” op het glas. (2ml 
inhoud). Terwijl je de onderkant met de tank nog steeds goed rechtop houdt 
draai je de sluiting met geplaatste de coil terug op de Joyetech AIO BOX.

GEBRUIK VAN DE JOYETECH AIO BOX ELEKTRONISCHE SIGARET
Installeren – Plaats de coil/ het verdampelement in de sluiting met de driptip.

EERSTE STAP
Haal de JOYETECH AIO BOX uit de verpakking.

TWEEDE STAP
Vul de lege tank (2ml inhoud) met vloeistof voor elektronische sigaretten tot 
het aangegeven met “MAX” niveau, welke op het glas is gedrukt. ( (zie “ge-
bruikswijze” van de  verdamper). Om de verdamper te openen, draai de ring 
van de luchttoevoerregelaar open door tegelijkertijd te duwen en te draaien. 

DERDE STAP
Sluit de tank van de Joyetech AIO BOX door de sluiting met de driptip en 
geplaatste coil op de glazen tank te draaien. Draai deze goed vast. 

VIERDE STAP
Wacht tien minuten alvorens de Joyetech AIO BOX te gebruiken.

VIJFDE STAP
Damp normaal, met lange, voorzichtige trekjes.

Gebruiksmodus
Druk vijf keer op de hoofdknop om de Joyetech AIO BOX batterij aan en uit te 
zetten. De LED lampjes knipperen dan 5 keer ter bevestiging. Houdt de acti-
vatieknop ingedrukt tijdens het inhaleren. De resterende batterijcapaciteit is 
tijdens het activeren zichtbaar door de kleur van de LED lampjes in de tank. 
(zie de tabel hieronder). Door de knop los te laten, stopt het verdamping-
sproces en gaat de gebruiksmodus naar stand-by. De aanbevolen hoek om 
het apparaat te gebruiken is tussen 30 graden en horizontaal.
LED kleur instellen of geheel uitschakelen
Wanneer de batterij is uitgeschakeld, houdt de activatieknop ingedrukt tot de 
LED oplichten. Druk nu nogmaals op de activatieknop om de gewenste kleur 
te selecteren. De volgende opties zijn beschikbaar: rood, geel, groen, blauw, 
indigo, wit, paars of “licht uit”
Luchttoevoer regeling (Air flow control)
Draai de ring bovenaan de Joyetech AIO BOX naar links of rechts om de gewen-
ste luchttoevoeropening te selecteren. De luchttoevoer is maximaal in het mid-
den en wordt minder als deze wordt verzet naar links of rechts.
Kortsluitingsbeveiliging
• In het geval van kortsluiting zonder activatie lichten de LEDs 5 keer op en 
de e-sigaret zal zichtzelf uitschakelen. • Indien er een kortsluiting tijdens het 
gebruik plaatsvindt lichten de LEDs 3 keer op voor een reset.

Laag 
Voltage beveiliging

Wanneer de batterij onder de 3,3V komt zullen de LEDs 40 keer knipperen en 
het product zal zich uitschakelen. Pas tijdens het opladen zal de Joyetech AIO 
BOX zich opnieuw opstarten.
Weestandstest
• Wanneer de weerstand boven de 5 Ohm is knipperen de LEDs langzaam bij 
het indrukken van de activatieknop • Wanneer de weerstand onder de 0,3 
Ohm is knipperen de LEDs snel 5 keer, wat wil aangeven dat de weerstand te 
laag is voor dit apparaat en er een risico bestaat op kortsluiting.
Het vullen van de verdamper.
Bij een redelijke afname van de hoeveelheid vloeistof in de tank moet de 
Joyetech AIO BOX worden bijgevuld met vloeistof bedoeld voor gebruik in 
elektronische sigaretten.
Het vervangen van het verdampelement / de coil.
Wanneer de prestaties van de JOYETECH AIO BOX afnemen of  inconsistent 
worden, en er voldoende vloeistof in de tank zit, is het tijd om deze te ver-
vangen. (Zie “Het vervangen van het verdampelement/coil”).

 OPLADEN VAN DE BATTERIJ 
Wanneer de LEDs snel knipperen en de Joyetech AIO BOX geen damp meer 
produceert, dient de batterij opgeladen te worden, volgens de geadviseerde 
methode.

 OPLAADWIJZE 
Micro USB-oplaadkabel
Steek de PUFF micro USB-oplaadkabel in de micro USB opening van de batterij, 
verbind hem daarna met een USB poort (0,5A – 5V) of de PUFF USB stekker. 
De LEDs zullen rood kleuren tijdens het oplaadproces en uitgaan wanneer de 
batterij geheel is opgeladen.
Muur Stekker
Volg de oplaadinstructies door de USB kant van de kabel in de USB opening van 
de PUFF muurstekker te steken. 

LED GEDRAG BATTERY CHARGE STATUS

ALTIJD AAN  60% - 100 %

LANGZAAM KNIPPEREN 30% - 59%

GEMIDDELD KNIPPEREN 10% - 29%

SNEL KNIPPEREN 0% - 9%

GARANTIE
Wanneer er defecten aan het product uit het pakket optreden, welke niet 
door onjuist gebruik kunnen worden veroorzaakt, valt dit onder de garan-
tie zoals vermeld in algemene voorwaarden van Puff Nederland h.o. Smart 

Retail Concepts BV.

KLANTENSERVICE
Puff Store Amsterdam 

Maasstraat 73, 1078HE Amsterdam Tel. 020-7370221 
www.puff-store.nl
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