GEBRUIKSAANWIJZING
ASPIRE CYGNET 80W
Deze infosheet is gemaakt door:
www.vape-shop.nl
De Aspire Cygnet 80W Boxmod is een geweldige
optie voor als u op zoek bent naar een betaalbare
en zeer gebruiksvriendelijke Boxmod. Hij is klein maar robuust, eenvoudig maar betrouwbaar, met een
maximale vermogenscapaciteit van 80W die wordt aangedreven door één 18650 batterij (niet meegeleverd).
Deze MOD biedt TC mogelijkheden zowel als uitgebreide en gemakkelijk te gebruiken functies voor een
goede vape ervaring.
BATTERIJ
Deze set maakt gebruik van een losse 18650 batterij (exclusief). Het plaatsen van de batterij gaat eenvoudig
door het dopje aan de onderzijde los te schroeven en de batterij te plaatsen met de + pool naar de
onderzijde (button), schroef hierna het dopje weer vast. Indien uw batterij leeg is plugt u de USB lader in
aan de onderzijde van de Ikonn. Deze USB kabel sluit u vervolgens aan op een adapter of op een
computer. Let op! maak geen gebruik van snelladers! Hier kunnen deze batterijen niet tegen en gebruik
hiervan valt niet onder de garantie.
IN- EN UITSCHAKELEN
De Cygnet heeft een 5-clicks veiligheidssysteem. Om de batterij aan te zetten drukt u 5 keer binnen 2
seconden op de vuurknop. Om de Cygnet volledig uit te zetten drukt u wederom 5 keer snel binnen 2
seconden op de vuurknop.
GEBRUIK ALGEMEEN
De batterij werkt enkel wanneer u de vuurknop ingedrukt houdt. Na het inhaleren dient u de
vuurknop weer los te laten.
VARIABEL WATTAGE (VW)
Naast de temperature control modus beschikt de Aspire Cygnet ook over een variable wattage modus.
Door de vuurknop drie keer achter elkaar in te drukken kunt u in het menu voor de VW stand kiezen. In
de variable wattage stand is het wattage met de knoppen + en – onder de boxmod instelbaar van 1 tot en
met 80 watt in stapjes van 0,1 watt.
TEMPERATURE CONTROL (VT)
De Aspire Cygnet MOD beschikt onder andere over een automatische temperatuur regeling. De coil unit
blijft dan altijd dezelfde temperatuur. De temperatuur is via de plus- en minknop aan de onderkant
instelbaar van 100 tot en met 315℃ of van 200 tot en met 600 °F.
Door de temperatuur regeling wordt de gloeidraad in de coil altijd op dezelfde temperatuur gehouden. Dit
is mogelijk door gebruik te maken van coils met een gloeidraad van nikkel (Ni), titanium (Ti) of roestvrij
staal (SS). Deze materialen hebben als eigenschap dat de verandering van de weerstand voorspelbaar is als
de temperatuur toeneemt.

OLED DISPLAY
Het OLED display van de Aspire Cygnet geeft alle benodigde informatie weer. Naast het gekozen voltage
of wattage, wordt ook de status van de batterij en de weerstand van de atomizer weergegeven. Mocht er
een probleem zijn met de atomizer dan is dit zichtbaar op het display. Tijdens het indrukken van de
vuurknop wordt het aantal seconden dat de knop is ingedrukt weergegeven.
BEVEILIGINGEN
De Aspire Cygnet is voorzien van alle beveiligingen om veilig gebruik te garanderen.Mocht er een
kortsluiting in de atomizer ontstaan dan verschijnt in het display "Atomizer Short". Vaak ontstaat dit als de
coil vervangen moet worden of niet kan worden uitgelezen, controleer of de coil goed vast zit. Om de accu
tegen te ver ontladen te beschermen wordt de Aspire Cygnet uitgeschakeld als de accu spanning zakt
onder 3,3 Volt. Op het display wordt dan weergegeven "Lock".
Specificaties:
•Temperatuurcontrole met Ni, SS en Ti weerstandsdraad
•Maximaal 80Watt vermogen
•Temperatuur controle met TCR functie
•OLED Informatie display
•Aansluiting: 510
•Beveiliging tegen kortsluiting
•Beveiliging tegen overladen
Inbegrepen:
•1x Cygnet 80W Box Mod
•1x USB kabel
•1x Handleiding

