GEBRUIKSAANWIJZING

SMOK G-PRIV 220W
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De G-Priv van SMOK biedt een ongekende luxe als
het aankomt op vapen. Een groot 2.4 inch scherm met
touchscreen laat je eenvoudig alles naar wens
instellen. De Smok G-Priv heeft een maximum bereik
van 220W en wordt bediend door een inventieve
vuurknop. Door als het ware te knijpen in het
apparaat activeert u de rode vuurknop. Het
compartiment voor de twee 18650 batterijen
(exclusief) wordt afgeschermd met een krasbestendige
carbon fiber Plate.
BATTERIJEN
Ondanks dat G-Priv beschikt over een touchscreen, is de batterijduur prima. De mod werkt op 2 18650
batterijen (exclusief), die je het beste extern kunt opladen. Het scherm van de mod is zo sterk mogelijk
gemaakt waardoor de G-Priv prima geschikt is om bij je te dragen.
SMOK G-PRIV TOUCHSCREEN
Middels het 2,4 Inch grote touchscreen kunt u de Smok G-Priv bedienen. Hierdoor is deze geavanceerde
Smok G-Priv zeer gebruiksvriendelijk. De volgende gegevens zijn van het hoofdscherm af te lezen:
 Tijd
 Batterijniveau per batterij
 Wattage
 Voltage
 Ampère
 Weerstand van de coils (ohm)
 Puff counter (telt het aantal hijsjes dat u genomen heeft)
IN/UIT SCHAKELEN & LOCK/UNLOCK
Aan de zijkant vindt u de makkelijk te bedienen vuurknop. Dit is tevens de aan/uit knop. Door vijf keer te
drukken zal de MOD volledig aan of uit schakelen.
Boven de vuurknop zit een kleine grijze knop. Hiermee kunt u het OLED Touch Screen vergrendelen.
Als u 3x achtereen op de vuurknop drukt is uw MOD vergrendeld. Door wederom 3x op de vuurknop te
drukken kunt u het scherm weer ontgrendelen
INSTELLEN WATTAGE
Als uw MOD is ingeschakeld kunt u links of rechts (naast het rondje wat uw huidige wattage weergeeft) op
het scherm tikken om uw wattage om hoog of om laag bij te stellen.
SOFTWARE UPGRADE
Via de Micro USB poort is de Smok G-Priv aan te sluiten op een computer en kunt u de laatste updates van
Smok installeren. Zo beschikt u altijd over de laatste technologie.

ALGEMENE INSTELLINGEN
Om de instellingen van uw G-Priv te
veranderen of een andere modus te kiezen
kiest u na het inschakelen van uw mod op
het

< teken in de linker bovenhoek. Hier

kunt u verschillende modussen kiezen en
uw datum en tijd aanpassen of uw puff
counter resetten.
TEMPERATURE CONTROL MODE (TC)
Door op het touchscreen te kiezen voor de
TC modus kunt u onder andere het type
gloeidraad van de coil kiezen, de
temperatuur instellen en de weerstand op
slot zetten. Door de temperatuur regeling
wordt de gloeidraad in de atomizer altijd
op dezelfde temperatuur gehouden.
Hierdoor is de smaak van de damp altijd
optimaal en kan het (met de juiste
instelling) niet meer gebeuren dat er een
verbrande smaak ontstaat. In TC mode dient u gloeidraad van nikkel, titanium of RVS te gebruiken. Deze
materialen hebben als eigenschap dat de weerstand veranderd als de temperatuur toeneemt. In de TC
modus kunnen coils worden gebruikt met een weerstand tussen de 0,06Ω en 3,0Ω.

VARIABEL WATTAGE MODE (VW)
In de VW Modus is het wattage van de Smok G-Priv MOD is instelbaar van 1 tot 220W. De VW modus is
enkel te in combinatie met een coil van kanthal of roestvrijstaal. In de VW modus kunnen coils worden
gebruikt met een weerstand tussen de 0,1Ω en 3,0Ω.
SPECIFICATIES:
510 aansluiting
2.4 Inch OLED display met touchscreen
Screensaver
Temperatuur Controle modus op Nikkel (Ni200), Titanium (Ti) of roestvrij staal (SS316L) weerstandsdraad
Temperatuur bereik van 100℃ tot 315℃ of 200℉ tot 600℉
Wattage instelbaar 1-220 watt
Ondersteund weerstanden vanaf 0.06 Ohm tot 3.0 Ohm
Kinderslot
Firmware upgradeable
Magnetische batterijklep
Afmetingen 85mm x 58.5mm x 28mm (HxBxD).
Gewicht 231 gram (zonder batterijen)

