GEBRUIKSAANWIJZING
VAPORESSO NEBULA KIT
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Vaporesso Nebula Kit bestaat uit een 100W Nebula
TC Box MOD en 2 ml Veco Plus Tank. De Nebula Mod
heeft een ergonomisch ontworpen anti-slip handgreep.
Leverbaar in grijs Metallic, Rood en RVS. U kunt in de
Nebula een 26650 batterij of 18650 batterij gebruiken.
Met een 26650 batterij heeft u een vermogen van
maximaal 100W en met een 18650 batterij maximaal
80W. Door het ingebouwde OMNI Board kunt u
gebruik maken van verschillende modussen: Smart VW
,CCW ,VT (Ni200 / SS / Ti) , CCT, TCR, Bypass. De
Software is upgradable via de Vaporesso website.

Nebula MOD
Batterij plaatsen:
Het batterij compartiment kan eenvoudig worden geopend met een neerwaartse beweging en sluit
magnetisch. Als u kiest voor een 18650 batterij plaatst u deze in de bijgeleverde sleeve alvorens u hem in de
boxmod plaatst.
Aan: Druk 5x op de vuurknop om de boxmod in te schakelen.
Locken/Unlocken: Druk de mode knop (onderste driehoekige knop) en de + button (rechter knop)
gelijktijdig in om de boxmod te locken en unlocken.
Modus instellen: Wisselen tussen verschillende modussen doet u door de driehoekige mode knop
ingedrukt te houden c.a. 3 sec.
Schermdraaien: linker(-) en rechter (=) knop tegelijk ingedrukt houden c.a. 2 sec.

Veco Tank
Gebruik: Bij een eerste gebruik of nieuwe coil, de
coil voorprimen door een paar druppels liquid
rechtstreeks in de coil te druppelen.
Vullen: De bovenzijde losdraaien en vullen. Laat de
clearomizer c.a. 5-10 minuten staan zodat het katoen
in de coil de liquid tot zich kan nemen.
Airflow instellen: stel aan de schuifring door
zachtjes te draaien tot u de gewenste luchttoevoer
heeft.
Coil Vervangen: zie afbeelding
Specificaties
Maten: 82mm x 48mm x 32mm
Output Vermogen: 5-80W / 100W Output
Voltage: 0 -8.5V
Weerstand Bereik: 0,05-5 ohm
Temperature Control Range: 100-315 ° C / 200F/600F

