Eleaf iStick 60 Watt
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl
De Eleaf iStick 60W heeft alle functies voor de BOX MOD van nu!
Instelbaar Wattage/Voltage en Temperatuur Controle.
Het instellen hiervan kan erg nauwkeurig met de vernieuwde bedienings
layout en is goed af te lezen op de OLED Display. Deze MOD werkt op een
lossse 18650 accu. De 18650 accu is uitneembaar en verwisselbaar.
Inhoud verpakking:
1x Eleaf iStick 60Watt TC
1x Eleaf micro USB Laadkabel
1x Handleiding (Engels)
Gebruik Algemeen:
iStick aan en uit schakelen: 5 x klikken op de
vuurknop zet de iStick aan wederom 5 x klikken op
de vuurknop zet de iStick weer uit.
OLED Scherm draaien: Schakel de istick uit (5 klik)
houdt vervolgens de langwerpige pijlknop een paar
seconden vast om het OLED scherm om te draaien.
Instellingen “vast” zetten: Zorg dat de iStick aan
staat, houd de langwerpige pijlknop een paar
seconden vast om de iStick te “locken”
Stealth Modus activeren: (scherm niet laten
oplichten) Wanneer de iStick aan staat de vuurknop
en de langwerpige pijlknop gelijktijdig een paar
seconden indrukken om de stealth modus te
activeren.

Eleaf 60 W TC BOX MOD
Merk
Eleaf
Model
iStick 60 Watt TC
Accu
1x 18650 (exclusief)
Lengte
338mm
Breedte
28 mm
Hoogte
90 mm
Variabel Wattage 1 – 60 watt
Weerstand Coils 0.05– 3.5 ohm in Variabel Wattage mode
0.05 - 1.0 ohm in TC mode
Bijzonderheden
5-click protectie
OLED display
Micro USB
Vernieuwde bedienings layout
Magnetisch Sluitpaneel
Verende 510 aansluiting (RVS)
Temperatuur Controle i.c.m:
Ni200/Titanium
TC Instelbaar:
200F – 600F / 100C – 315C

Wisselen van Modus: Houd de onderste menuknop een paar seconden ingedrukt om te wisselen tussen
Wattage/Voltage modus en Temperatuur Controle (TC )modus. Als de iStick in TC NI (Nikkel) modus staat, houd
dan de knop weer even ingedrukt om de iStick in de TC TI (Titanium) modus te zetten.
Wattage / Temperatuur verhogen of verlagen: Met de langwerpige knop kan het wattage of de temperatuur verhoogd
of verlaagd worden
Gebruik van de Temperatuur Controle (TC) modus: Bij het plaatsen van een nieuw NI coil dient u er voor te zorgen
dat de ohm (Ω) waarde op de iStick weer op 0.00 staat. Dit doet u door uw tank van de iStick te draaien en op de
vuurknop te drukken. Zorg ervoor dat de nieuwe NI coil op kamertemperatuur is alvorens gebruik. Wanneer u uw
tank op de iStick draait wordt de waarde van uw coil uitgelezen en geeft de iStick de melding “new coil up same
down” Indien u een nieuwe coil heeft geplaatst drukt op de langwerpige pijlknop omhoog. Indien het dezelfde coil is
drukt u op de langwerpige vuurknop naar beneden voor bevestiging.
Vervolgens dient u de weerstand van de coil te “locken”. Dit doet u door de vuurknop en de langwerpige pijlknop
een paar seconden tegelijk in te drukken. Er zal een slotje verschijnen op de plaats waar eerst het Ω teken stond.
Let op! het vastzetten van de weerstand van de NI coil op kamertemperatuur is noodzakelijk om de temperatuur
vast te kunnen houden. Wanneer u dit niet doet dan zal de weerstand van de coil steeds veranderen en is uw
output en dampopbrengst niet stabiel!

