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ELEAF iStick Basic – Basis Handleiding 
 
Aan- en uitzetten 
5 keer snel op de vuurknop drukken. Licht knippert 5 keer om aan te geven dat de eGo AIO klaar 
voor gebruik is. 
 
Dampen/Inhaleren 
Druk op de vuurknop en inhaleer (blijf de knop inhouden zolang je inhaleert, laat de knop los 
wanneer je stopt met inhaleren). 
 
Opladen 
Sluit het toestel vanaf de micro USB poort met de meegeleverde usb kabel aan op een pc of 
muurstekker. Volledig opladen duurt ongeveer 3 uur. 
 
Liquid vullen 
Verwijder de tank uit het toestel door het mondstuk met duim en wijsvinger omhoog te tillen. Draai 
de tank ondersteboven. Draai de basis (het stuk dat zich nu aan de bovenkant bevindt) los en vul de 
tank langs de glasrand (alleszins niet in het middelste gaatje) met liquid. Blijf de tank 
ondersteboven houden. Schroef de basis terug vast en plaats de tank terug in je toestel. 
 
Indien je een nieuwe coil /filter/verdamper/atomizer head of hoe je het ook wil noemen gebruik, 
wacht dan 10 minuten voor ingebruikname. Indien wachten onmogelijk, giet enkele druppels liquid 
in de atomizer head.  
 
Luchttoevoer regelen (Airflow) 
Onderaan de tank bevindt zich een draairing om de hoeveelheid luchttoevoer en de kracht die je 
moet uitoefenen om te inhaleren in te stellen. Om dit te doen moet de tank uit het toestel verwijderd 
worden. 
 
Atomizer head vervangen (coils vervangen) 
Gebruik enkel atomizer heads die geschikt zijn voor de Eleaf GS-Air 2 Tank. Verwijder de tank uit 
het toestel door het mondstuk met duim en wijsvinger omhoog te tillen. Draai de tank ondersteboven. 
Draai de basis van de tank (het stuk dat zich nu aan de bovenkant bevindt) los. Uit deze basis kan je 
nog één component losschroeven, dit is de atomizer head. Vervang en monteer alles terug. Let op! 
Als je coils vervangt wanneer er nog liquid in je tank zit, zorg er dan voor dat je de tank steeds 
ondersteboven houdt! De levensduur van je atomizer head is van een hele reeks factoren afhankelijk. 
Reken op een levensduur van 4 dagen tot 4 weken (gemiddeld 2 weken) 
 
Reinigen van de tank 
Mondstuk (drip tip) er uittrekken, basis losschroeven, atomizer head losschroeven. Let op! Tank 
steeds ondersteboven houden wanneer je de basis los schroeft om te voorkomen dat eventueel 
aanwezige liquid ongewenst uit je tank loopt. Alles onder heet water reinigen en goed drogen, 
nieuwe atomizer head monteren en alles terug in elkaar steken. Tank steeds ondersteboven houden 
wanneer je de basis los schroeft om te voorkomen dat de liquid uit je tank loopt. 
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Veiligheid 
 
 

• Om op te laden gebruik enkel de meegeleverde laadkabel. Sluit deze aan op een pc of laptop 
of een geschikte muurstekker (max 1 ampère). 

• Probeer in de mate van het mogelijke je toestel rechtop te houden. (lig er niet wakker van als 
het niet zo is). 

• Schakel het toestel uit vooraleer je het in je (broek)zak steekt. 
• Steek je toestel niet samen met metalen, muntstukken, sleutels etc.. in je zak of handtas. Het 

is en blijft een batterij en die zijn niet zot van dat soort wrijvingen. 
	


