
Manual de Instrução do Usuário 
SAIBA COMO USAR SEU CIGARRO DE FORMA INTELIGENTE PARA NÃO DANIFICÁ-LO. 

 

Sobre o carregador: o carregador USB rosqueia na bateria do cigarro, podendo utilizá-

lo em computador, carro ou se preferir pode optar em colocar 

a entrada USB no carregador de tomada, deixando carregar 

por volta de 3 horas, uma luz da bateria ficará piscando 

enquanto ele carrega. 

 

Como saber se carregou? Após a luz da bateria parar de 

piscar, ele está totalmente carregado. Então será possível 

conectar o atomizador a bateria e rosquear para fumar! Com o tempo você pegará o jeito 

de como usá-lo.  

Dica: pode colocar para carregar quando não estiver usando sem ao menos ter 

acabado a bateria. A bateria estará descarregada quando apertar o botão para fumar, e 

ela ficar piscando, e também quando já não sair fumaça.  

 

Sobre a bateria: Não a deixe cair, se ficar apertando o 

tempo todo o botão que fica azul pode queimar.  

Temos uma dica bastante útil, conforme vai 

carregando a bateria, o carregador quando girado, ele 

aperta o pino redondo que fica na bateria que se dá a junção 

do atomizador, este contato faz com que esse pino empurre 

para baixo, se você perceber que está diminuindo a fumaça, 

tente com uma faca de cozinha ou mesmo uma chave de 

fenda, delicadamente, puxar o pino para cima, de todos os 

lados, pouca coisa para não sair, você verá que pode fazer a diferença. 

Lembrando que é muito bom manter a higiene, se ver que na bateria tem líquido, antes 

de queimar, limpe com papel higiênico e palito de dente, pois com esse método enxugará 

o líquido que acumulou no fundo do pino.  



 

Sobre o atomizador: Este é o mais IMPORTANTE. Não damos 

garantia pelo mau uso! Vamos explicar passo a passo como 

proceder: Primeiramente, quando colocar a essência do sabor que 

melhor lhe agradar no atomizador, deve empurrar a piteira para 

baixo e rosquear para tirá-lo. O que acontecerá se não for feito 

dessa maneira? Há um anelzinho, se você puxar de uma vez, esse 

anel pode quebrar, você vai perceber que quebrou quando 

encaixar a piteira ao atomizador e não fechar, porque o que prende 

a piteira é esse anelzinho de silicone ou ferro. Outro ponto importante, 

logo após que abriu o atomizador você vai certificar que este contém um buraquinho, se 

você colocar a essência e escorrer dentro desse buraquinho na hora que você fechar e 

fumar vai vir líquido em sua boca, ou queimar seu atomizador, pois dentro encontra-se a 

resistência, para evitar, se você ainda não tem a prática, pegue seu bico de agulha e 

coloque o líquido dentro, com essa agulha você vai colocar no canto maior e deixar escorrer 

o líquido, o mínimo que será necessário para o uso é de 0,4ml, caso contrário poderá queimar, 

e o máximo é de 1,2ml, caso contrário pode afogar o núcleo.  

Sobre a essência: Assegure-se se a essência que está comprando, se original, cuidado 

com o que vocês encontram no mercado porque pode fazer com que seu atomizador 

queime. Quanto a duração da essência vai depender muito do quanto você fuma, mas 

normalmente 10ml dura em torno de 1 semana para os que fumam bastante. 

 

ESSÊNCIAL PARA O BOM USO DO SEU CIGARRO ELETRÔNICO 

Manter uma limpeza em seu cigarro é muito importante para haver uma durabilidade 

maior. Como fazer? Pegar um palito de dente com um pedaço pequeno de papel higiênico, 

enrolar na ponta do palito, passar em volta do bico, no começo da rodela, para ficar mais 

higiênico e conservado, se preferir lavar com água quente a sua piteira (o bico preto que 

você coloca a boca), mas cuidado para não sair o anelzinho como dito acima.  

 

OBS: Se seu atomizador for novo, deverá proceder da seguinte forma: depois de colocar a 

essência conforme instrução acima e fechar o bico, girar o cigarro para o líquido molhar o 

pavio, por ser novo o pavio precisa encharcar para que a partir de então saia a fumaça do 

cigarro, quando feito isso, apertar o botão, ficando este azul, pode fumar, no começo vai vir 

um gosto do pavio, mas logo depois de algumas tragadas o gosto da essência virá, se não 

estiver saindo fumaça, não tem problema por ser novo pode acontecer, mas assim que 

esquentar o pavio e a resistência, a fumaça do seu atomizador virá. 



 

ATENÇÃO 

O atomizador contém uma resistência dentro dele, você pode queimá-lo, como? 

 

• Ficar apertando o botão por muito tempo 

• Apertar o botão sem ter o líquido no atomizador 

• Dar o intervalo de no mínimo 10 segundos entre cada aperto no botão 

 

Damos o seguinte exemplo para entender melhor: O chuveiro, se você tomar banho 

no quentíssimo ou abrir pouco o chuveiro, o que pode acontecer? Fato, ele vai queimar, é a 

mesma coisa do cigarro eletrônico, se você apertar por muito tempo sem haver intervalo de 

10 segundos e sem o líquido, ele pode queimar.  

Damos garantia do produto, exceto o atomizador, pois esse pode caracterizar mau uso.  

 

Dicas: Manter sempre que possível o cigarro de pé ao guardar, não sentar em cima do 

cigarro, pois é um eletrônico! E se cair no chão, pode quebrar porque o produto é frágil. Mas 

se usar seu cigarro da forma correta vai tê-lo por muito tempo! Cuide do que é seu, o nosso 

objetivo é com que você para de fumar! 


