GEBRUIKSAANWIJZING
SMOK MAJESTY KIT
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De SMOK Majesty Resin Kit is met zijn artistieke resin
uiterlijk een erg gewilde kit. De Majesty Boxmod heeft heeft
een groot kleurrijk OLED scherm en een capaciteit van 225
Watt. In de kit zit de ook TFV8 X-Baby Tank met een
capaciteit van 2 ml. Detank heeft een top airflow en topfill.
Eerste gebruik: Plaats 2x 18650 batterijen (apart te koop) in de boxmod via de klep aan de onderzijde. De +
en – aanduiding wordt hierbij gehanteerd. Na batterij plaatsing zal de boxmod automatisch aan gaan.
Opvullen / In gebruik nemen Tank: Bij een eerste gebruik of nieuwe coil, de coil voorprimen door een
paar druppels liquid rechtstreeks in de coil te druppelen. U dient hiervoor de clearomizer aan de
onderzijde los te draaien. Voordruppelen voorkomt een droge verbranding van het katoen in de coil. Zodra
de smaak afneemt of wanneer het verbrand gaat smaken dient de coil vervangen te worden.
Hierna kunt u de tank aan de bovenzijde openen (zie afbeelding) en in het zichtbare gat aan de zijkant
opvullen.Na het vullen wordt geadviseerd de tank c.a. 10 min te laten rusten bij een nieuwe coil alvorens u
gaat dampen.
Op de coil staat een advies wattge weergegeven. Bij een nieuwe coil het wattage naar beneden bijstellen (bv
advies 40 – 60 watt begin dan met indampen van de coil op b.v. 30 watt) en bouw het langzaam op naar
boven.

Aan zetten Boxmod: Wanneer de boxmod is uitgeschakeld kunt u hem aan zetten door 5x achtereen
(binnen 2 seconden) te drukken op de vuurknop.
Wisselen van Modus: De Vuurknop en – knop gelijktijdig indrukken en u kunt snel wisselen tussen de
modussen. Met de + en – knoppen kunt u switchen van optie. Met de vuurknop bevestigd u de optie van
keuze

Ramp up snelheid kiezen: De snelheid waarmee de boxmod naar het door u gekozen wattage gaat kunt u
nog aanpassen soft, hard, normal, Deze keuze kunt u maken door de vuurknop en de + knop tegelijk in te
drukken. Met de + en – knoppen kunt u switchen van optie. Met de vuurknop bevestigd u de optie van
keuze
Hoofdmenu: Wanneer de boxmod aan staat kunt u 3x (binnen 2 sec) drukken op de vuurknop om in het
hoofdmenu te komen. U kunt hier alle opties zoals de puff counter, scherm instellingen etc terugvinden.
Met de + en – knoppen kunt u switchen van optie. Met de vuurknop (ingedrukt houden) bevestigd u de
optie van keuze of opent u de keuzes die onder een optie hangen.
Scherm lock: U kunt uw scherm locken en unlocken door de + & - knop gelijktijdig ingedrukt te houden.
Boxmod Lock: U kunt uw boxmod locken en unlocken door de vuurknop voor 5 seconden ingedrukt te
houden.
Boxmod uitschakelen:
Optie 1: Wanneer de Boxmod gelocked staat kunt u wederom de vuurknop voor 5 seconden ingedrukt
houden om de boxmod uit te schakelen.
Optie 2: Wanneer de boxmod aan staat met 3x klik op de vuurknop komt u in het menu, met de + en –
knoppen kunt u door het menu bladeren tot u de optie tot uitschakelen tegen komt, door de vuurknop
ingedrukt te houden kunt u de optie keuzes openen, met de + en – knop de optie uitzetten selecteren, met
de vuurknop wederom bevestigen.
Opladen:
De 18650 batterijen dienen bij voorkeur opgeladen te worden in een externe lader. Niet iedere usb uitgang
is uitgebalanceerd. Hierdoor kunnen op termijn problemen ontstaan. Indien u toch de USB uitgang
gebruikt dan is dit op eigen risico.
Specificaties:
Afmetingen: 85,1 x 46,1 x 30,6mm
Wattage bereik: 6-225W
Weerstandsbereik VW Mode: 0.1-3 Ohm
Weerstandsbereik TC Mode: 0.05-3 Ohm
Temperatuur bereik: 200-600ºF/100-315ºC
Full-Colored OLED Display
Puff Counter
Stand-bystroom: <500uA
Inhoud SMOK Majesty Kit:
1 x SMOK Majesty Resin Boxmod
1 x TFV8 X-Baby Tank (2ML)
1 x V8 X-Baby Q2 Dual-Coil 0,4 Ohm
(Pre-installed)
1 x V8 X-Baby T6 Sextuple-Coil 0,2 Ohm
(Extra)
1 x Micro USB Kabel
1 x Extra Reserve Glas
1 x Reserve Onderdelen
1 x Handleiding

