GEBRUIK / VULINSTRUCTIE
ASPIRE K3 STARTSET
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl
De Aspire K3 starterset is een zeer gebruiksvriendelijke e-sigaret
en is door zijn eenvoudige gebruik uitermate geschikt voor de
beginnende damper. Deze Aspire K3 een krachtige 1200 Mah
carbon fiber batterij. Samen met de K3 clearomizer met een
inhoud van 2 ml geeft deze set uitstekende dampresultaten. De
K3 starterset is leverbaar in de kleuren zwart en roze.
Aspire K3 Clearomizer
De K3 clearomizer maakt gebruik van organic cotton mini BVC
coils met een weerstand van 1,8 ohm. Deze clearomizer is te vullen via de onderzijde en heeft een inhoud van 2 ml en
is voorzien van een 510 aansluiting. Laat bij het in gebruik nemen van een nieuwe coil de vloeistof eerst minimaal 10
minuten goed intrekken.
Aspire K3 Batterij
De K3 batterij heeft een capaciteit van 1200 Mah en is voorzien van een mooie carbon fiber coating waardoor deze
goed in de hand ligt en een luxueuze, uitstraling heeft. De batterij kan worden opgeladen middels de bijgeleverde
micro USB kabel en kan tijdens het opladen gewoon worden gebruikt.
Eerste gebruik
De Aspire K3 Batterij heeft een 5-clicks veiligheidssysteem. Om de batterij aan te zetten drukt u 5 keer snel binnen 2
seconden op de vuurknop. Om uw batterij volledig uit te zetten drukt u wederom 5 keer snel binnen 2 seconden op
de button. De batterij werkt enkel wanneer u de vuurknop ingedrukt houdt. Na het inhaleren dient u de vuurknop
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.
Opladen
Wij raden u aan voor het eerste gebruik de batterij volledig op te laden. Onder normale omstandigheden duurt dit
enkele uren. Het laden stopt automatisch wanneer de batterij volledig is opgeladen. Om de batterij op te laden plugt u
de USB lader in aan de onderzijde van de batterij. Deze USB kabel sluit u aan op een wandadapter of op een
computer. Deze set maakt gebruik van een micro usb kabel zodat deze gewoon gebruikt kan worden tijdens het
opladen.
Vullen Clearomizer
Schroef de clearomizer van de batterij af, vervolgens kunt u de
clearomizer via de onderzijde vullen. Bij het eerste gebruik of het
plaatsen van een nieuwe coil, de coil voor primen door direct in de
coil wat vloeistof te druppelen en vervolgens de vloeistof minimaal
10 minuten laten intrekken. Let op! Houd bij het vullen de
clearomizer iets gekanteld en vul langs het metalen buisje. Vul tot
maximaal tot iets onder de opening van het buisje. Zorg dat er
geen vloeistof in het buisje komt.
Inhoud Set:
1 x K3 1200 mah batterij
1 x K3 clearomizer
1 x Micro Usb lader
2 x 1,8 ohm Aspire organic cotton mini BVC coil,
1 x Handleiding

