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INHOUD VERPAKKING 
1. 1x Justfog C601 Batterij 650mAh 

2. 1x Justfog C601 1.6 ohm POD 

3. 1x Justfog USB Laadkabel 

4. 1x Handleiding (Engels) 

WELKE E-LIQUID IS GESCHIKT VOOR DIT PRODUCT? 
Verhouding E-liquid: 

De Justfog C601 Kit is een elektrische sigaret die gebruik maakt van PODs 

met een hoge weerstand en “mouth-to-lung” inhalatie. Om deze redenen kan 

dit product het best gecombineerd worden met een e-liquid met een hoog 

PG-gehalte.  

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

deze handleiding. 

 

Geschikte verhoudingen voor mouth-to-lung verdampers zijn:  



● 80% PG / 20% VG 

● 70% PG / 30% VG 

● 60% PG / 40% VG  

● 50% PG / 50% VG 

Nicotinegehalte E-liquid: 

De Justfog C601 kit kan worden gecombineerd met ieder nicotinegehalte (max. 

20mg/ml). Kies altijd het nicotinegehalte dat het best bij uw behoefte 

past. Voor beginners adviseert Zwoofs een nicotinegehalte van 12mg.  

Pods 
Type pods: 

De Justfog C601 PODs zijn gemaakt van kunststof en zijn voorzien van een 

coil gemaakt van een kanthal gloeispiraal en organisch katoen.  

De PODs zijn verkrijgbaar met een 1.6 ohm weerstand.  

Het plaatsen van de POD: 

De POD kan eenvoudig geplaatst worden, deze wordt in bovenkant van de 

batterij geduwd. 

De coil primen (bevochtigen voor gebruik): 

De coils worden geprimed door de POD te vullen met e-liquid. Na +/-10 

minuten is de coil verzadigt genoeg om in gebruik te nemen. (voor meer 

informatie zie vullen POD) 

Voltage advies volgens de fabrikant:  

Justfog C601 POD 1.6ohm: 3.5v tot 4.0v  

 

Levensduur: 

De Justfog C601 PODs gaan bij gemiddeld gebruik één tot twee weken mee. De 

levensduur is sterk afhankelijk van de regelmaat van gebruik en de 

ingrediënten in de e-liquid.  

*Bij verkeerd gebruik van dit product kunnen eventueel complicaties 

optreden. Zie het hoofdstuk “Troubleshooting” voor meer informatie. 

 



HET VULLEN VAN DE POD 
De Justfog C601 POD kunt u bijvullen aan de onderzijde van de POD. U kunt 

hierbij de rubberen vul-stopper lostrekken van de pod. De vulopening van 

het e-liquid flesje wordt vervolgens in de opening van de POD gestoken. 

Hierna kan de e-liquid in de POD stromen. Let op dat de POD niet te vol 

wordt gevuld!  

HET PRODUCT IN ELKAAR ZETTEN (MONTAGE) 
Na het plaatsen van de POD op de batterij en het vullen van de POD, kan de 

Justfog C601 kit in gebruik genomen worden.  

WERKING BOX MOD / BATTERIJ 
Aan en uit zetten: 

De Justfog C601 batterij kan aan en uit worden gezet door binnen twee 

seconden vijf maal (5x) op de vuurknop te drukken. 

 

Batterij-indicator:  

De Justfog C601 batterij beschikt over een verkleurend batterij-indicatie 

LED lampje. 

 

Batterij laden: 

De batterij kan opgeladen worden met de bijgeleverde USB laadkabel in 

combinatie met een wandadapter, welke beschikt over een maximaal 

laadvermogen van 0.5A / 500 mAh. 

Vuurstand: 

De batterij vuurt op een vast voltage van 3,5v. Deze is niet verstelbaar. 

INHALATIE METHODE 
Met de Justfog C601 kit kan enkel “Mouth-to-lung” (van de mond naar de 

longen) gedampt worden. De POD beschikt over bottom airflow welke niet 

verstelbaar is. 



 

VEILIGHEID 
Dit product bevat (indien gevuld) de zeer verslavende stof nicotine. Het 

gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers en personen jonger dan 18 

jaar.  

 

De Justfog C601 Kit maakt gebruik van een ingebouwde batterij. Houd de mod 

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), het katoen in de coil van de pod is nog niet 

verzadigd met e-liquid en hierdoor verbrandt het katoen. Helaas is een 

verbrande smaak niet meer uit de pod te krijgen. Een nieuwe pod plaatsen is 

de enige oplossing.  

 

Borrelen/pruttelen (flooding), de coil in de pod heeft teveel e-liquid 

opgenomen en hierdoor gaat deze borrelen of pruttelen. U kunt een tissue op 

de bovenkant van de POD plaatsen en hierna een slaande beweging naar 

beneden toepassen. Hierdoor zal de overtollige liquid uit de coil op op de 

tissue terecht komen en zou het probleem verholpen moeten zijn.  

 

Lekkages, de e-liquid komt uit de airflow. Dat is vervelend! Het kan zijn 

dat de POD te vol zit. Controleer of deze niet te vol zit. Mocht dit het 



probleem niet verhelpen, dan kan de POD het beste vervangen worden.  

 

Vloeistof in de mond (spitback), dit probleem kan optreden op het moment 

dat de gebruikte e-liquid te dun is of wanneer er te stevig en te kort 

geïnhaleerd wordt. Dit probleem kan zich ook aandienen op het moment dat de 

coil in de POD versleten is.  

Tip! Zet de batterij uit voordat deze in een tas of zak wordt gestopt. Zo 

voorkomt u dat de vuur knop ingedrukt kan worden tijdens transport en de 

coil verbrandt.  

VRAGEN? 
klantenservice@zwoofs.nl 

+31(0)10 300 78 28 

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

Zwoofs Vertelt artikelen database: www.zwoofs.nl/zwoofs-vertelt 
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