Eerste gebruik
Het in gebruik nemen van uw Vaporesso SKRR tank. Bij een eerste gebruik en plaatsen van een nieuwe coil
is het noodzakelijk deze voor te primen. Dit doet u door de tank aan de onderzijde open te schroeven en
enkele druppels liquid rechtstreeks in uw coil te druppelen. Na het voor druppelen schroeft u de tank weer
dicht. Door 2x volledig ronddraaien van de driptip (mondstuk) ontgrendelt de tank en duwt het bovenste
deksel opzij om de vulopening te onthullen. Nu kunt u de tank opvullen en weer vergrendelen.
Verschillende coils*:
De Set is uitgerust met verschillende coils. Per coil staat het advies wattage en de aanbevolen modus.
QF meshed 0.2 ohm
VW-N-modus
Aanbevolen wattage 55-85, Beste wattage 65-75. Mesh zorgt voor meer contact met het katoen, snellere
en gelijkmatige verhitting, een intensere smaakbeleving
QF Strip 0.15 Ohm
VW-N-modus
Aanbevolen wattage 50-80, Beste wattage 65-75. Strip zorgt voor snellere en gelijkmatige verhitting, meest
duurzame coil.
* Overige Vaporesso CCELL Coils (GT) passen ook in deze tank. Aanbevolen wordt de SS (VT) modus te
gebruiken.
BEDIENING LUXE MOD
Aan/Uit zetten
Zet het apparaat aan door in 2 seconden 5 keer op de aan/uit-knop te drukken, herhaal om uit te
schakelen.
Unlocken
3x klik keer op de aan/uit-knop te drukken om te unlocken
Hoofdmenu
3 taps op het logo om in het hoofdmenu te komen, Links en rechts tappen om door het menu te navigeren,
Tap op het logo om in een submenu te komen.
In het Submenu
Links en rechts tappen om door het menu te navigeren, Tap op het logo om in een submenu te verlaten,
vervolgens selecteer je “Exit” om uit het hoofdmenu te gaan
Locken
1x op de vuurknop drukken en het scherm staat vergrendeld
Verschillende Modussen
VW-H / VW-N / VW-S: Variabele wattage modus op hoog / normaal / zacht niveau
CCW: Aangepaste Curve van de Wattage-modus
SP: Super Player-modus ondersteunt een Weerstandsbereik van 0,03Ω tot 5Ω.
VV: Variabele spanningsmodus
CCV: Aangepaste Curve van de Voltage-modus
VT-SS / NI / TI: regelmodus met variabele temperatuur voor roestvrij staal / nikkel / titaniummateriaal.
TCR-M1 / M2: Weerstandsmodus temperatuur coëfficiënt
Deze handleiding is slechts indicatief. Wij zijn niet verantwoordelijk voor defecten, onbehoorlijk gebruik.
Bij onbehoorlijk/onwetend gebruik zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele (geleden) schade.
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Opmerking: in de VT- en TCR-modus kunnen de Celsius en Fahrenheit worden geschakeld door de
maximale waarde in te stellen op de hoofdpagina.
BP: bypass-modus, directe uitvoer van het batterijniveau.
Meegeleverde coils*:
QF meshed 0.2 ohm
Aanbevolen wattage 55-85, Beste wattage 65-75. Mesh zorgt voor meer contact met het katoen, snellere
en gelijkmatige verhitting, een intensere smaakbeleving
QF Strip 0.15 Ohm
Aanbevolen wattage 50-80, Beste wattage 65-75. Strip zorgt voor snellere en gelijkmatige verhitting, meest
duurzame coil.
* Overige Vaporesso CCELL Coils (GT) passen ook in deze tank
Specificaties:
Afmetingen: 47,8 x 27.8 x 146 mm
Tank Capaciteit: 2 ml
Scherm: 2” TFT color screen
Batterij: 2x 18650 (exclusief)
Wattage bereik: 5-220W
Weerstandsbereik: 0.03 - 5 ohm
Inhoud Kit:
1 x LUXE mod
1 x SKRR Sub-Ohm Tank (2ml)
1 × QF Strip Coil 0.15Ω (Pre-installed)
1 × QF Meshed Coil 0.2Ω
1 × Silicone Case
1 × O-Ring
1 × USB Cable
1 × User Guide
1 × Warranty Card
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