Eleaf iStick Basic
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl
Eleaf gaat terug naar de basis met de iStick Basic Kit. Een all-in-one
starterkit voor zowel beginnende dampers als gevorderde, waarbij de
batterij en clearomizer samen een mooi geheel vormen. Met de unieke
magnetische connectie (d.m.v. de bijgeleverde 510 of eGo adapter) tussen
clearomizer en batterij zijn contactproblemen verleden tijd. Door het
kijkvenster kunt u het liquid niveau in de gaten houden.
De basic Kit heeft een 2300 mAh ingebouwde accu en
een niet instelbare output

Inhoud verpakking:
1 x Eleaf iStick Basic
1 x Eleaf GS Air 2 clearomizer
2 x GS Air 2 coil 0.75 ohm (1 voor geïnstalleerd)
1 x 510 adapter magnetisch
1 x Ego adapter magnetisch
1 x USB kabel
1x Handleiding

Gebruik:
Laad de batterij voor het eerste gebruik goed vol. De batterij van de
iStick Basic neemt af in output naarmate deze leeg raakt. Ook de
hoeveelheid damp zal dus bij een bijna lege batterij minder zijn dan bij
een volle batterij.
Tijdens het laden brandt het lampje in de batterij rood. Wanneer de
basic vol is dan gaat het lampje uit.
Zet de batterij aan en/of uit door 5 x snel te klikken binnen 3 seconden
op de button.(ontvangen batterijen staan meestal uit)

Eleaf iStick Basic Kit
Merk
Eleaf
Model
iStick Basic Kit
Clearomizer
GS Air 2, 0,75 Ω coils,
2 ml inhoud
Airflow control ring
Capaciteit
2300 mAh interne accu
Lengte
39,5 mm
Breedte
23 mm
Hoogte
81 mm
Weerstand Coils 0,4 – 5 Ω
Bijzonderheden 5-click protectie
Micro USB
Magnetische connectie
Laadtijd +/- 3 uur

De GS Air 2 Clearomizer is een bottomcoil clearomizer met airflow control ring. Deze kan gedraaid worden wanneer
de clearomizer eruit gelicht wordt. De coil gaat afhankelijk van de liquid (zoete smaken gaan sneller) bij gemiddeld
dampgedrag 1-2 weken mee. Bij een eerste gebruik de coil goed voorprimen en c.a. 10-15 min laten staan.
In de basic kit zijn andere clearomizers met een 14 mm diameter ook te gebruiken b.v. de Aspire K1, Let bij overige
clearomizers er wel op dat de ohm waarde van de coil de 30 watt output ook aankan!! Topcoil clearomizers zijn geen
juiste keuze!

Letop ! advies liquids in nicotine te halveren start op 6 mg omdat gebleken is dat 12 mg als te heftig wordt ervaren

