Aan/Uit zetten Drizzle Fit Batterij:
Druk 5 snel achter elkaar op de vuurknop binnen de 2 seconden om het apparaat in te schakelen. Op
dezelfde manier kan het apparaat worden uitgeschakeld na 5 keer drukken.
Modus Aanpassen
De Drizzle Fit is uitgerust met een Omni Mini Board. Het wisselen tussen de 3 modussen doet u door
steeds 3x achtereen op de vuur knop te drukken, de beschikbare modus wordt aangegeven d.m.v. een led
kleur:
Groen
High
Blauw
Medium
Rood
Low
Wanneer u een coil installeert met een weerstand lager dan 1 ohm dan is alleen de modus High
beschikbaar.
Eerste gebruik Tank
Het in gebruik nemen van uw 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 onderzijde open te schroeven en enkele
druppels liquid rechtstreeks in uw coil te druppelen. Na het voor druppelen schroeft u de tank weer dicht.
Deze tank heeft een boven vul systeem. U draait de tank aan ze bovenzijde open om de tank met liquid te
vullen. Ook is er een aanpasbare Top Airflow aan de bovenzijde van de tank die u kunt aanpassen naar
wens.
Coils
De Tank maakt gebruik van EUC mini rail Coils. Bij de Tank krijgt u een tweetal coils meegeleverd:
1x 1,3Ω Vaporesso EUC Mini CCELL
1x 1,4Ω Vaporesso EUC Mini Traditional
Coil Vervangen:
Om uw coil te vervangen draait u de base los draait er een nieuwe coil in, deze voor primen en u kunt na
het vullen van uw tank weer verder dampen.
Opladen
Sluit gewoon de USB-kabel aan om de batterij op te laden, de led indicator knippert 3x Rood en zal blijven
branden tot de batterij weer vol is. Als de batterij vol is veranderd de kleur naar Groen.

Deze handleiding is slechts indicatief. Wij zijn niet verantwoordelijk voor defecten, onbehoorlijk gebruik.
Bij onbehoorlijk/onwetend gebruik zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele (geleden) schade.
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Specificaties:
Afmetingen: 97 x 33.3 x 23.3mm
Tank inhoud: 1.8ml
Batterij Capaciteit: 1400mAh ingebouwd
Wattage bereik: 40W
-Top Fill
-Verstelbare top airflow control
-LEDindicator
-All-In-One Vuurknop
Inhoud verpakking:
1x Drizzle Fit MOD (1400mAh ingebouwde batterij)
1x Drizzle clearomiser 1.8ml
1x EUC Mini CCELL Coil 1.3ohm
1x EUC Mini Traditionele Coil 1.4ohm
1x Pyrex glaasje
1x USB oplaad kabel
1x Handleiding
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