INFOSHEET 18650 ACCU
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

18650 staat voor 18mm dik, 65mm lang en rond.
Deze accu’s verdienen de nodige aandacht!
Geadviseerd wordt een externe lader te gebruiken om uw 18650 accus op te
laden. Dit omdat opladen in de Boxmod ertoe kan leiden dat de batterij minder
goed oplaadt en in Boxmods waar 2 of meer accu’s in gaan dat een accu beter
oplaadt dan een andere. Door ongelijkmatige slijtage kan kortsluiting ontstaan
op langer termijn.
Bij een eerste gebruik de accu’s geheel opladen op 4,2 volt (duurt circa 3 uur) en geadviseerd wordt de
spanning controleren. Deze dient volledig opgeladen rond de 4.2 v te zitten. Ondanks dat onze Nitecore
lader tegen overladen beschermd is, mogen de accu’s NOOIT zonder toezicht in de lader zitten.
Het is verstandig om 18650 accu's die niet in gebruik zijn
(opgeladen) te bewaren in een opbergcase. Nooit leeg
wegleggen. Ze nemen namelijk nog iets af wanneer u ze
niet gebruikt en volledig ontladen kan de cellen in de
accu beschadigen en kortsluiting van de accu
veroorzaken.
Laat accu’s niet met vuur, hitte, scherpe voorwerpen en
water in aanraking komen. (Al onze accu’s worden
standaard in een opbergcase geleverd ook hebben wij
siliconen sleeves voor de 18650 accu als u ze los wilt
vervoeren)
Aangeraden wordt om de accu's ook niet te gebruiken
totdat ze helemaal leeg zijn (niet onder de 3.2 Volt). U
zult merken wanneer de accu van uw boxmod rond de
30% geraakt de damp/smaak ook afneemt. Dit is wanneer
u ongeveer dient te laden
Let op! Wanneer u een boxmod aanschaft waar
2 of meer accu’s in gaan is het van belang deze
accu’s met elkaar te “trouwen”. Vanaf dat
ogenblik worden deze altijd tezamen gebruikt.
Ze blijven altijd aan elkaar gekoppeld, samen
opladen, samen (door gebruik) ontladen. Dit is
voor het behoud van uw batterij en uw boxmod
van zeer groot belang en zo voorkomt u
gevaren!

Samsung 25R 18650 2500 mAh incl. Case
Merk
Samsung
Model
25R 18650 Flattop
Capaciteit
2500 mAh
Ontladingscapaciteit Constant
20 Ampère
Ontladingscapaciteit Piekstroom 100 Ampère, 1 seconde
Ontladingscapaciteit Piekstroom 50 Ampère, 6 seconden
Gemiddelde Output Voltage
3,6 volt
Maximale Output Voltage
4,2 volt
Gewicht
48 gram
Soort
Oplaadbare Unprotected
High Drain Li-ion accu

