GEBRUIKSAANWIJZING
SMOANT CYLON 218W
Deze infosheet is gemaakt door:
www.vape-shop.nl
Smoant Cylon 218W TC Box mod is afgeleid van de Lexus LS Sport en
geproduceerd met hoge kwaliteit leder. De Cylon heeft een maximale output
van maar liefst 218 Watt. De Cylon TC Box mod maakt gebruik van een
ant218 V2-chip, wat resulteert in een nog snellere ramp-up tijd. De Cyclon
beschikt over een 1.3 Inch TFT scherm en bevat 9 verschillende
schermuitvoeringen.

Eerste gebruik: Plaats 2x 18650 batterijen (apart te koop) in de boxmod
via de klep aan de onderzijde. De + en – aanduiding wordt hierbij
gehanteerd. Na het plaatsen van de batterijen zal de Cylon automatisch
aan gaan.

Aan of Uit zetten Boxmod: Wanneer de boxmod in of uitgeschakeld is kunt u hem aan zetten door 5x
achtereen (binnen 2 seconden) te drukken op de vuurknop.
Modus Selecteren:
Wanneer de Cylon is ingeschakeld drukt u 3 maal snel achter elkaar op de vuurknop. Druk op de “+”of
“-“ knop om uw categorie (VW Mode, TC Mode, Setting of Wallpaper) te kiezen. Om uw instelling te
bevestigen, drukt u eenmaal op de vuurknop.
Kiest u voor VW Mode :
U komt in het scherm van VW mode en heeft keuze uit 4 opties met de “+”of “-“ knop kunt u wisselen
tussen de opties en met 1 klik op de vuurknop een optie bevestigen.
-Min, Norm & Max zijn verschillende output opties.
-In VW Curve is een 10 seconden inhalering, per seconde in te stellen naar uw persoonlijke wens.
Kiest u voor TC Mode:
U komt in het scherm van Tc mode en heeft keuzen uit 5 opties met de “+”of “-“ knop kunt u wisselen
tussen de opties en met 1 klik op de vuurknop een optie bevestigen.
-NI(nickel), TI(titanium), SS(Stainless Steel) zijn verschillende draadsoorten die enkel voor de TC Modus
geschikt zijn.
-In TCR kunt u de coëfficiënten van de draadsoort ingeven. Zie indicatie per draadsoort.
Materiaal
TCR Range
SS (303,304,305,316,317)
60-150
Go(Gold)
300-340
TI(Titanium)
350-370
Si(Silver)
371-380
Co(copper)
381-390
NI(nickel)
570-700
-In TC Curve is een 10 seconden inhalering, per seconde in te stellen naar uw persoonlijke wens.

Kiest u voor Setting:
Onder dit menu kunt u de helderheid van het scherm, de tijd, display, timeout duur, screensaver instellen
of kiezen voor een factory reset. Door gebruik van de “+”of “-“ knop kunt u wisselen tussen de opties en
met 1 klik op de vuurknop een optie bevestigen.
Kiest u voor wallpaper:
Hier kunt u een keuze maken uit 9 verschillende voor geïnstalleerde achtergronden. Door gebruik van de
“+”of “-“ knop kunt u wisselen tussen de opties en met 1 klik op de vuurknop een optie bevestigen.
Specificaties:
2x 18650 batterijen (exclusief)
1.3 Inch TFT kleuren scherm
2 optionele gebruiker-interfaces
9 verschillende beelduitvoeringen
Afmeting: 90mm x 47mm x 32mm
Wattage bereik: 1-218W
Scherm: 1.3 Inch kleurenscherm
Temperatuur: 100℃ - 315℃
Weerstand VW: 0.1Ohm - 5.0Ohm
Weerstand TC: 0.05Ohm - 2.0Ohm

