VUL INSTRUCTIE
ASPIRE CLEITO 120 TANK
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De Aspire Cleito 120 is de verbeterde versie van de
Aspire Cleito. Deze Sub-Ohm clearomizer heeft een
tankinhoud van 2 ml en een diameter van 25
millimeter. De tank heeft een regelbare airflow en blinkt
uit met zijn uitstekende smaak en grote dampproductie.
Het in gebruik nemen van uw Aspire Cleito 120 tank.
Bij een eerste gebruik en plaatsen van een nieuwe coil is
het noodzakelijk deze voor te primen. Dit doet u door de tank aan de bovenzijde open te schroeven (topcap
met daarop de driptip) en het glas er voorzichtig af te lichten. Nu kunt u enkele druppels liquid
rechtstreeks in op de zichtbare katoenen vlakken op de coil druppelen. Na het voor druppelen plaatst u het
glas weer terug en schroeft u de tank weer dicht.

Om de tank verder te vullen of tussendoor bij te vullen draait u
(alleen) de zwarte driptip eraf. Nu ziet u het vul gat waarin u de
tank verder kunt opvullen. Laat de tank voor minsten 10 minuten
intrekken na het plaatsen van een nieuwe coil en bouw uw wattge
langzaam op begin wat lager en ga stapsgewijs omhoog voor het
behoudt van uw coil.
Cleito 120 Coils.
De coils van de Aspire Cleito 120 hebben een uniek nieuw design.
De coil zelf functioneert namelijk als lucht toevoer. Deze constructie staat garant voor een bijzonder zuivere
smaak en meer dampproductie.
De coils zijn van organisch katoen en opgebouwd met een clapton weerstandsdraad
De drie grote e-liquid holes in de coil staan er borg voor dat uw Aspire Cleito 120 goed
overweg kan met hoge VG vloeistoffen De Cleito Tank wordt standaard geleverd met 2
coils van 0,16 Ω (1 coil is reeds voor geïnstalleerd in de tank). Deze 0,16 Ω coils zijn
geoptimaliseerd voor gebruik op 100-120W.
Let op! deze coils zijn enkel en alleen geschikt voor de cleito 120, de reguliere Cleito en de
Cleito Exo hebben ander coils

Uw coil te vervangen
Dit doet u door de tank aan de bovenzijde open te schroeven (topcap met daarop de driptip) en het glas er
voorzichtig af te lichten. (zie eerste afbeelding) Draai de coil tegen de klok in uit de base. Draai een nieuwe
coil met de klok mee in de base. Nu kunt u de coil als hierboven omschreven voor primen. Na het voor
primen plaatst u het glas weer terug, en schroeft u de tank weer dicht. U kunt hem verder afvullen door de
zwarte driptip er weer af te draaien.
Laat de tank voor minstens 10 minuten intrekken na het plaatsen van een nieuwe coil en bouw uw wattge
langzaam op begin wat lager en ga stapsgewijs omhoog voor het behoudt van uw coil.

