GEBRUIKSAANWIJZING
SMOANT CHARON 218 W
Deze infosheet is gemaakt door:
www.vape-shop.nl
De Charon 218W TC Mod is de eerste firmware upgrable
boxmod van het merk Smoant. De Charon 218W TC werkt
op twee 18650 batterijen (exclusief) welke voor gemakkelijke
toegang geplaatst worden achter een met leer bedekte
magnetische batterijklep. De Smoant's ANT 218 chip biedt u
de stabiliteit die u zoekt in een boxmod. Het OLED-scherm
van 0,96 inch heeft een gebruiksvriendelijke interface. De
Charon 218W is instelbaar van 1 tot 218W. ook heeft de
Charon 218W een volledige temperatuurregeling die diverse
coils ondersteunt.
Eerste gebruik: Verwijder de magnetische batterij klep door deze naar achteren te schuiven. Plaats twee
18650 batterijen in uw boxmod. Uw boxmod zal meteen inschakelen
Aan/Uit zetten: Als u 5x (binnen 2 seconden) drukt op de vuurknop zal de boxmod in of uitschakelen. Als
uw uw tank erop draait zal de boxmod vragen of het een nieuwe of oude coil is. Druk op de rechter
instellingsknop om te bevestigen of het een nieuwe is en de linker om te bevestigen als het een oude is.
Scherm draaien: In VW Mode uw Vuurknop + rechter instellingsknop indrukken om uw scherm 90 graden
te draaien.
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.
VW Mode in VW mode kunt u met de instellingsknoppen het wattage aanpassen.
TC Mode NI /TI /SS /NC In TC mode kunt u met de instellingsknoppen de temperatuur instellen van 200600℉/ 100-300℃ Als de temperatuur hoger is dan 200F zal hij worden weergegeven in Celcius ipv
Farenheit U kunt uw temperatuur locken door beide instellingsknoppen en de vuurknop gelijktijdig in te
drukken. Let erop dat dit op kamertemperatuur gebeurt voor de meest accurate uitlezing.

TCR Mode Als u TCR Mode selecteert kunt u aan de hand
van de coëfficiënt aanpassen gebruik hiervoor de tabel als
leidraad:
DTC Mod Temperature curve zelf regelen d.m.v.
instellingsknoppen DVW Mod VW Mode Curve zelf regelen
d.m.v. instellingsknoppen Instellingen
Locken / Un-Locken: De + en – knop gelijktijdig ingedrukt
houden voor lock of unlock.

Firmware upgraden: Smoant werkt nog aan beschikbare upgrades voor de Charton. Indien ze beschikbaar
zijn staat de firmware en de instructies hiervoor op www.smoant.com
Specificaties:
Afmetingen 91 x 25 x 53 mm
Materiaal: Zink legering & Hoge kwaliteit leer
VW Mode bereik: 1 – 218 W
TC Mode ondersteunt:
Ni200 Nickel, Titanium, 316ssl (Stainless Steel), Ni-chrome en TCR
TC temperatuur instelbaar: 200-600℉/ 100-300℃
vuurt weerstanden af vanaf: 0.1 ohm
Firmware Upgrade
Magnetische batterijklep
Inhoud Verpakking:
1X Smoant Charon TC 218 Mod
1X Usb data kabel
1X Handleiding

