GEBRUIKSAANWIJZING
ELEAF IKONN TOTAL KIT
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Eleaf Ikonn Total is een compacte box mod met
een totaal nieuw design. De Ello Mini tank wordt
afgeschermd achter een "slide-over-sleeve" die, naast
bescherming, ook direct als vuurknop functioneert.
De iKonn Total beschikt niet over instelbaar wattage
maar kan wel een maximaal vermogen vuren van
maar liefst 50 watt.
De Eleaf Ikonn Total wordt geleverd met de ELLO
Mini tank en deze heeft een inhoud van 2ml. De Ello
Mini tank maakt gebruik van de nieuwe HW serie
coils. Deze coils hebben een weerstand van 0.2 ohm of
0.3 ohm. Bijvullen is zeer eenvoudig door de
verschuifbare top cap van de Ello mini. De iKonn
Total is een sub-ohm systeem en geschikt voor Direct
Long inhalatie.
Batterij:
Deze set maakt gebruik van een losse 18650 batterij (exclusief). Het plaatsen van de batterij gaat eenvoudig
door het dopje aan de bovenzijde los te schroeven en de batterij te plaatsen met de - pool naar de
bovenzijde, 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.
Ikonn in- en uitschakelen:
De Ikonn heeft een 5-clicks veiligheidssysteem. Om de batterij aan te zetten drukt u 5 keer binnen 2
seconden op de startbutton. Om de Ikonn volledig uit te zetten drukt u wederom 5 keer snel binnen 2
seconden op de button.
Eerste gebruik:
Bij een eerste gebruik of nieuwe coil is het
noodzakelijk uw coil altijd goed te bevochtigen. Dit
doet u door het katoen in de coil voor te druppelen
met liquid en dit laat u even intrekken.
Vullen:
Op de topcap van de tank staat een pijltje. Duw de
topcap bij het pijltje naar achter. Het vul gat komt nu
vrij.Vul de tank tot iets onder de bovenrand en schuif
de topcap terug in positie.

Coils:
Wanneer u minder smaak, minder damp ervaart of wanneer de smaak vervormt kan het zijn dat uw coil
vervangen moet worden. Coils worden gewisseld door de Ello mini aan de onderkant open te draaien en
een nieuwe coil in de base te draaien. Het noodzakelijk een nieuwe coil wederom te bevochtigen.
Afhankelijk van uw dampgedrag zal de verwisselbare coil 1 tot 2 weken meegaan.
Gebruik algemeen:
De batterij werkt enkel wanneer u de button ingedrukt houdt. Na het inhaleren dient u de button weer los
te laten. De button licht op wanneer u de knop indrukt. Probeer niet te krachtig te inhaleren en laat tijdens
het inhaleren de button al weer voortijdig los, wanneer u dit niet doet en de button te lang ingedrukt houdt
kan dit de verdamper beschadigen of een verbrande smaak geven. De batterij is voorzien van een
automatisch voltage systeem wat inhoud dat deze zich aanpast aan de weerstand van de gebruikte coil.
Specificaties iKonn Total:
 Afmetingen 48.8mm x 28mm x 84mm
 Maximum wattage 50W (niet instelbaar)
 Draagt 1 enkele 18650 accu
 Weerstand bereik 0.15 - 3.0 ohm
 Pushbutton weggewerkt achter schuifdeksel
 Batterijindicatie d.m.v. LED flash
 Dual Circuit bescherming tegen over/ontladen
 Oplaadbaar via micro USB kabel
Specificaties Ello mini tank:
 Afmetingen 22mm x 48mm
 Top filling d.m.v. schuifsysteem
 Inhoud 2ml
Inhoud van de set:
 1 x iKonn Total
 1 x Ello mini tank
 1 x adapter
 1 x HW1 single cylinder 0.2 ohm coil
 1 x HW2 dual cylinder 0.3 ohm coil
 1 x micro USB label
 1 x reserve rubbers
 1 x Engelstalige handleiding

