GEBRUIKSAANWIJZING
GEEKVAPE AEGIS 100W
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Geekvape Aegis is een heavy Duty Boxmod
met een capaciteit van 100 watt. De Aegis is
waterdicht, schokbestendig en stofdicht. U hoeft
zich geen zorgen meer te maken over krassen of
breuk. Ook wanneer u per ongeluk het zwembad
induikt met uw boxmod nog in uw broekzak of
een zandstorm in de Sahara teistert. Deze
Boxmod is nagenoeg onverwoestbaar!
Eerste gebruik:
Plaats een 26650 of 18650 batterij (door
bijgeleverde adapter) in uw boxmod.
Deze kunt u plaatsen aan de onderzijde
door de batterijklep open te draaien.
Aan/Uit zetten:
Als u 5x (binnen 2 seconden) drukt op
de vuurknop zal de boxmod in of
uitschakelen.
Modus instellen: Wilt u switchen naar
een andere modus? Druk dan 3x
achtereen op de vuurknop om in het
settingsmenu te komen. Nu kunt u met
de + en – knop(pen) uw modus naar
keuze selecteren. Om te bevestigen 1x
op de vuurknop of wacht 5 seconden.
TCR Mode: als u de modus TCR selecteert kunt u met de + en – knop(pen) de TCR waarde aanpassen.
VPC Mode: als u de modus VPC selecteert kunt u met de + en – knop(pen) de waarde van de memory
modes P1 t/m P5 instellen.
Weerstand en Puff telling resetten: 3x op de vuurknop drukken om in het settingsmenu te komen. Druk
op de vuurknop om weerstand of puff te kunnen selecteren. druk op de + knop om de puff of coil
weerstand te resetten.
Weerstand locken: 3x op de vuurknop drukken om in het settingsmenu te komen. Druk op de vuurknop
om de optie coil te kunnen selecteren. Druk vervolgens op de – knop om de coil weerstand te locken of
unlocken
Scherm Locken / Un-Locken: De + en – knop gelijktijdig ingedrukt houden voor lock of unlock.

Helderheid scherm aanpassen: De vuurknop en + of – knop gelijktijdig ingedrukt houden om de
helderheid aan te passen.
Firmware upgraden:
1 verwijder uw tank en batterij
2 verwijder de schroeven
3 verwijder de cover
4 verwijder de USB waterproof siliconen cover om de USB poort te bereiken
5 houd de vuurknop ingedrukt en plug de USB kabel in om de update uit te voeren.
6 Wanneer er staat “Update successfully”, drukt u 5 keer op de vuurknop en uw upgrade is compleet.
Opmerkingen: het duurt bij een eerste keer updaten even wat langer om connectie te maken met de pc. De update
duurt een paar seconden. Als de update mislukt herhaal dan bovenstaande stappen en vergeet niet de tank en batterij
te verwijderen.
Specificaties:
Afmetingen: 37,8mm x 46,8mm x 88mm
Batterij: 18650 of 26650 (exclusief)
Modussen: VW / VPC / TC / TCR / BYPASS
Temperatuurbereik: 100-300 ℃ / 200-600 ℉
MAX-vermogen: 100W
-Waterdicht, Schokbestendig en Stofdicht
-Instant firing – 0.015 seconden
Niveau: IP67 waterdicht en stofdicht; MIL STD 810G-516.6 militaire kwaliteit schokbestendig
Inhoud:
1 x Geekvape Aegis 100W TC Box Mod
1 x USB-kabel
1 x Gebruikershandleiding
1 x 18650 batterijadapter
1 x Silicone Folie en reserve schroeven

