GEBRUIKSAANWIJZING
ASPIRE ARCHON 150W
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Aspire Archon Box Mod 150W maakt gebruik van
twee 18650 batterijen (exclusief). De Archon heeft een
sterke magnetische batterijklep die glijdt voor
gemakkelijk toegang tot de batterijen. Met één druk op
de knop kunt u zeer eenvoudig schakelen tussen
temperatuur gecontroleerd dampen en wattage
dampen.
Dankzij het overzichtelijke menu en bedieningspaneel
kunt u alle ingestelde waardes en informatie eenvoudig
aflezen op de heldere OLED display. Daarnaast kunt u
uw Aspire Archon box mod personaliseren met
bijvoorbeeld een aangepaste logo of tekst.
Eerste gebruik: Als u de Aspire Archon voor het eerst in gebruik neemt plaatst u twee 18650 batterijen. Na
plaatsing zal de Box Mod automatisch aan gaan en de settings laten zien. Na 15 seconden zal het scherm uit
gaan. Het Oled Display roteert automatisch mee wanneer u de Boxmod de andere zijde ophoudt.
Locken & Unlocken / In- & Uitschakelen: als u 5x (binnen 2 seconden) drukt op de vuurknop zal de
boxmod locken of unlocken.. Wanneer de box mod gelocked staat kunt u nogmaals 3x op de vuurknop
drukken om hem volledig uit te schakelen. Om de Boxmod weer in te schakelen drukt u 5x snel achtereen
op de vuurknop.
Modus instellen: Wilt u switchen naar een andere modus? Druk dan op de "W". Met de + en – knop(pen)
kunt u het wattage aanpassen. Wilt u onder de modus Temperature Control het weerstandsdraad kiezen
wat je op dat moment gebruikt? Druk dan op "T". Met de + en – knop(pen) kunt u de temperatuur
aanpassen.
Stealth Mode (scherm uit tijdens gebruik): Wanneer de boxmod is ingeschakeld kunt u 3x achtereen op
de vuurknop drukken om de stealth mode te activeren of deactiveren.
TC Mode: als de boxmod in TC mode staat en u een nieuwe tank erop draait zal de mod vragen of het een
“new atomizer” is ja (+) of nee (-). Het is belangrijk hierin een juiste keuze te maken. Wanneer u nee kiest
zal hij de oude weerstand van de voormalige tank weergeven. Wanneer u ja kiest zal hij de weerstand
opnieuw uitlezen.
Logo/Tekst: Druk de “T” en “-“ tegelijk in voor c.a. 2 sec. om de logo settings aan te kunnen passen. druk
op de “+” of “-“om letters te selecteren. Druk op de vuurknop om te bevestigen, de “W” knop om te wissen
en de “T” knop om te kiezen voor hoofd- of kleine letters. U kunt max 10 letters achtereen ingeven. Na
ingeven drukt u wederom de “T” en “-“ tegelijk in voor c.a. 2 sec. om het menu te verlaten.
TCR Settings: Druk de “T” en “-“ tegelijktijdig in om de TCR settings aan te passen. Druk op de “T” om de
weerstandsdraad type te selecteren. Druk op de “W” om te kiezen tussen “PWR” Power, en “TCR”
Temperature Controle onder M1, M2, M3 mode. Druk op de “+” en “-“ om de nummers aan te passen.

CFBP (Customizable Firing Button Settings): Met de CFBP feature kunt u de ramp-up tijd (=hoe snel de
boxmod naar het ingestelde wattage gaat) fijn instellen. Druk op de “W” om een keuze te maken tussen de
modussen. Onder C1, C2, C3 kunt u de CFBP aanpassen. Wanneer u de vuurknop ingedrukt houdt zal u
op het scherm de huidige power curve laten zien. Als u in de CFBP mode zit kunt u “W” knop voor 1,5 sec.
ingedrukt houden. Dit brengt u naar de interface. Hier kunt u met de “W”en “T” knop de tijd instellen en
met de “+”en “-“ knop het wattage aanpassen. Om de instellingen te bewaren drukt u eenvoudig op de
vuurknop.

Specificaties:
TCR en CFBP (ramp-up curves) settings om de dampervaring tot in het laatste detail te finetunen
1 knop keuze tussen vermogen en temperatuur modes
Upgradable firmware via http://www.aspirecig.com/downloads/
Persoonlijk Logo mogelijk
Magnetische batterijklep
Maten: 88mm x 23mm x 50mm
Wattage: 1 – 150W
Ondersteund weerstanden vanaf 0.1 Ohm tot 3.5 Ohm
Temperatuur: 200 – 600F / 100-315 ℃
Modes: VW / VV / Bypass / Temp-Ti / Temp-Ni / Temp-SS / TCR (M1, M2, M3)
Aansluiting: Verende 510
Display: 0,86 inch OLED
Micro USB-poort
Inhoud
- Aspire Archon Box Mod
- 1 x USB kabel
- 1 x gebruikershandleiding

