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INHOUD VERPAKKING 

1. 1x Aspire Gusto Mini Mod 
2. 1x Reserve Drip Tip 
3. 1x Micro USB oplaadkabel 

 

WELKE E-LIQUID IS GESCHIKT VOOR DIT PRODUCT? 

Verhouding E-liquid: 

De Aspire Gusto Kit is een elektrische sigaret die gebruik maakt van Element NS20 Pods. 
De Element NS20 Pods zijn speciaal ontworpen voor de Aspire Gusto Kit en zijn uitsluitend 
te gebruiken in combinatie met de Gusto Kit. De pods maken gebruik van coils met een 
hoge weerstand en geschikt voor de “mouth-to-lung” inhalatie. De e-liquid in de Element 
NS20 Pods hebben een verhouding van 35% PG / 65% VG. 

Voor meer informatie over “mouth-to-lung” inhalatie: zie hoofdstuk 7 van deze handleiding. 

Nicotinegehalte E-liquid: 

De Aspire Gusto Kit kan alleen worden gebruikt in combinatie met de Element NS20 Pods. 
De voorgevulde pods hebben een Nic-Salt nicotinegehalte van 20mg. Nic salt is de 
natuurlijke vorm van nicotine zoals die ook in tabaksbladeren voorkomt. Nic salts bestaan 
niet enkel uit nicotine. Ze zijn gebonden met een ander organisch element om een stabiel 
molecuul te vormen. Doordat de PH-waarde lager ligt bij Nic-Salts, is de keelprikkeling 
minder heftig. Hierdoor is het mogelijk om een hoger nicotinegehalte te gebruiken.  



 

COILS 

Type coils: 

De coils in de Element NS20 Pods zijn gemaakt van een Kanthal gloeispiraal en gevuld met 
organisch katoen. De coils hebben een weerstand van 1.5 Ohm. Door de hoge weerstand 
geven de coils een goede smaak en minder damp. 

Het plaatsen van de coil: 

Doordat de Aspire Gusto Kit gebruik maakt van voorgevulde pods, hoeft de coil zelf niet 
vervangen te worden. Wanneer de pod leeg is, wordt de pod uit de batterij gehaald en een 
nieuwe geplaatst. Voor het plaatsen van een nieuwe pod, dienen de twee siliconen pluggen 
aan de onderzijde eerst verwijderd te worden. 

De coil primen (bevochtigen voor gebruik): 

De Element NS20 Pods zijn voorgevuld en klaar voor gebruik. De coil hoeft hierdoor niet 
geprimed te worden. Voor het plaatsen van de pod wordt wel geadviseerd om de pod even 
te schudden en vijf minuten in het setje rechtop te laten staan.  

Wattage advies volgens de fabrikant: 

● De Aspire Gusto pods dienen op maximaal 11Watt gevuurd te worden. 

Levensduur: 

De Element NS20 Pods zijn voorgevuld en niet hervulbaar. Wanneer de pod leeg is, kan 
deze niet meer opnieuw gebruikt worden. Er dient dan een nieuwe pod in gebruik genomen 
te worden. 

*Bij verkeerd gebruik van dit product kunnen eventueel complicaties optreden. Zie het 
hoofdstuk “Troubleshooting” voor meer informatie. 

 

HET VULLEN VAN DE PODS 

De Element NS20 Pods zijn voorgevuld en niet hervulbaar. Hierdoor hoeven de pods niet te 
voorzien te worden van e-liquid.  

 

HET PRODUCT IN ELKAAR ZETTEN (MONTAGE) 



Na het verwijderen van de siliconen plugs, kan de pod in de batterij geschoven worden. Na 
het plaatsen van de pod, kan de cover terug op de batterij geschoven worden. 

 

WERKING BOX MOD / BATTERIJ 

Aan- en uitzetten: 

De Aspire Gusto Kit kan door middel van vijf maal (5x) binnen twee seconden op de 
vuurknop te drukken aan- en uitgezet worden. 

 

Batterij-indicator: 

De Aspire Guto Kit beschikt over een LED batterij indicatie; bij een volle batterij zal de led 
indicator een groen licht vertonen. Wanneer de batterij leeg is, zal de led indicator een rood 
licht vertonen. 

Batterij laden: 

De batterij kan opgeladen worden met de bijgeleverde USB laadkabel in combinatie met een 
wandadapter, welke beschikt over een maximaal laadvermogen van 1.0A / 1000 mAh. 

Vuurstand: 

De batterij vuurt door middel van een Direct Output. Wanneer de batterij boven de 3.5V 
vuurt, zal de indicator een groen licht vertonen en wanneer de batterij onder de 3.5V vuurt, 
zal de indicator een rood licht vertonen. 

 

INHALATIE METHODEN 

Met de Aspire Gusto Kit kan enkel “Mouth-to-lung” (van de mond naar de longen) gedampt 
worden. De luchttoevoer is niet verstelbaar. 

 

VEILIGHEID 

De Aspire gusto Kit bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt 
afgeraden voor niet-rokers en personen jonger dan 18 jaar. 

 



De Gusto Kit maakt gebruik van een ingebouwde batterij. Houd de batterij daarom vrij van 
vocht, temperaturen boven de 45 graden en let erop dat de behuizing onbeschadigd blijft. 
Wij adviseren dit product uitsluitend op te laden met de juiste oplader, en niet de lader van 
uw overige elektronica te gebruiken. Sommige smartphones en tablets bijvoorbeeld, maken 
gebruik van een 2.0A lader en deze is te krachtig voor het opladen van elektrische 
sigaretten. Gebruik hiervan kan de levensduur van uw elektrische sigaret verkorten en de 
batterij beschadigen.  

Dit product is niet geschikt voor personen onder de 18 jaar, niet rokers, zwangere of 
borstvoedende vrouwen, personen met een allergie voor nicotinehoudende producten of 
personen met hart- en/of vaatziekten. Dit product is een alternatief voor het roken van tabak. 

 

TROUBLESHOOTING 

Een verbrande smaak (dry-hit), komt doordat de Element NS20 Pod geen liquid meer bevat. 
Wanneer de pod geen liquid meer bevat, dient deze vervangen te worden. 

 

Borrelen/pruttelen (flooding), de coil in de pod heeft teveel e-liquid opgenomen en hierdoor 
gaat deze borrelen of pruttelen. U kunt de pod verwijderen en in een tissue plaatsen. Blaas 
de pod door, of dep deze goed af. Plaats daarna de pod opnieuw en neem lange en kalme 
inhalaties. Hierna zou het probleem verholpen moeten zijn. 

 

Lekkages, de e-liquid komt uit de onderzijde van de pod. Dat is vervelend! Het kan zijn dat 
de coil in de pod teveel liquid heeft opgenomen. Hierbij kan ook de pod uit de batterij 
gehaald worden en in een tissue doorgeblazen worden. 

 

Vloeistof in de mond (spitback), dit probleem kan optreden op het moment dat er te stevig 
geïnhaleerd wordt. De coil in de pod produceert de damp en door middel van een kalme 
inhalatie dient de damp geïnhaleerd te worden. Wanneer er stevig geïnhaleerd wordt, krijgt 
de coil in de pod niet genoeg tijd om de liquid te verdampen. 

VRAGEN? 

klantenservice@zwoofs.nl 

+31(0)10 300 78 28 

Voor meer achtergrond, tips & tricks, informatie en uitleg, bezoek onze Zwoofs Vertelt 
artikelen 

https://www.zwoofs.nl/zwoofs-vertelt/
https://www.zwoofs.nl/zwoofs-vertelt/
https://www.zwoofs.nl/zwoofs-vertelt/


 


