Eleaf iPower 80W TC
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl
De Eleaf iPower is de volgende generatie van Eleaf
en met een 5000 mAh interne batterij. Deze Boxmod
heeft een maximaal vermogen van 80 watt. Deze
batterij staat dus garant voor meerdere dagen
dampen en kan opgeladen worden via de USB poort.
Nieuw aan deze Boxmod is de SMART-modus.
Indien u de SMART-modus activeert, detecteert deze
automatisch de weerstand van de geïnstalleerde
clearomizer en kan tot 10 clearomizers onthouden.
De firmware (de software van de chip) kan door u zelf worden geüpgraded via de USB aansluiting. Tevens beschikt
de mod over een RESET-knop, waarmee u hem altijd terug kunt brengen naar de oorspronkelijke instellingen.
Eleaf iPower 80 W TC BOX MOD
Merk
Eleaf
Model
iPower 80 Watt TC
Accu
5000 mAh intern
Lengte
49,5 mm
Breedte
23,5 mm
Hoogte
83,5 mm
Variabel Wattage 1 – 80 watt
Weerstand Coils TC Modus :
0.05 - 1.5 Ohm
VW, Bypass en SMART Modus:
0.10 - 3.5 Ohm
Temp. Control
Temperatuur in TC(R) modus is
in te stellen tussen de
100 - 315℃ of 200 - 600℉
Bijzonderheden
-Beveiligd tegen kortsluiting,
overladen, te hoge temperatuur
en te lage weerstand
-Volledig TC ondersteuning
Ni200, Titanium en SS316L
-Drie Memory TCR Modes
-Firmware-upgrade mogelijk
-Custom Logo upload mogelijk
-Aluminium chassis
-Reset knop
-Smart Mode
Inhoud Verpakking:
- Eleaf iPower Boxmod
- 1 x USB kabel
- 1 x Handleiding

Aan/Uit schakelen
Als u de iPower voor het eerst in gebruik neemt, kunt u de
Boxmod inschakelen door 5x op de bedieningsknop (enter) te
drukken binnen 1.5 seconden. Door wederom 5x op de
bedieningsknop te drukken schakelt u de Boxmod weer uit
Opladen
De iPower wordt opgeladen via de bijgeleverde Mini USB
kabel aan de onderzijde van het apparaat. U kunt via een
wandadapter (1A) opladen of via de USB poort van uw PC of
laptop.
Wisselen van Modus
Wilt u wisselen naar een andere modus. Dit doet u door de
menuknop lang in te drukken. Hierna kunt u kiezen tussen
VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2 en TCR-M3.
Coils
U kunt diverse coils gebruiken in combinatie met deze
Boxmod, aangezien zowel Kanthal en Ni200, als Titanium en
SS316L weerstandsdraad ondersteund wordt. Tevens is deze
Boxmod uitgebreid instelbaar. Let erop dat u op TC
gebaseerde coils (van bijvoorbeeld nikkel of titanium), alleen
in Temperatuur Control modus kunt gebruiken. Wilt u geen
gebruik maken van Temperature Control, zult u voor
Kanthal coils moeten gaan.

