GEBRUIKSAANWIJZING
ELEAF PICO 75 W KIT
Deze infosheet is gemaakt door:
www.vape-shop.nl
De Eleaf Pico en doet zijn naam eer aan: Preferable,
Innovative, Compact and Outstanding. De PICO is
van alle gemakken voorzien door de verschillende
modussen: VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR en Bypass. De Software upgraden is mogelijk zelfs een eigen
logo.
Tank & Coils
De Pico Kit wordt geleverd inclusief een Melo 3 Clearomizer met een inhoud van 2 ml. De EC coils zijn
verkrijgbaar in 0.3 ohm en 0.5 ohm en een Ni 0.15 ohm variant (Ni 0.15 coils zijn alleen voor temperatuur
gereguleerd dampen)
Eerste gebruik:
Bij een eerste gebruik of nieuwe coil wordt geadviseerd de coil voor te primen. Dit doe je door de base met
de coil aan de onderzijde open te draaien een paar kleine druppels liquid rechtstreeks in de coil te laten
vallen. Zo is de coil goed verzadigd van liquid en voorkomt u dat de wicks in de coil verbranden. Nu
draait u de base weer dicht. De Melo 3 tank kan daarna eenvoudig via de bovenkant gevuld worden
(topfill) en de luchttoevoer is eenvoudig af te stellen op uw persoonlijke voorkeur. Draai hiervoor aan de
onderste ring van de tank.
Batterij Plaatsen:
Wij raden u aan voor het eerste gebruik de 18650 batterij(niet meegeleverd) volledig op te laden. Plaatst de
batterij aan de bovenzijde van de body door de knop los te schroeven en hierna de batterij met + pool naar
beneden in de body te laten glijden, vervolgens de knop weer vastschroeven.
Aan/Uit zetten
De Pico heeft een 5-clicks veiligheidssysteem. Om de batterij aan/uit te zetten drukt u 5 keer snel binnen 2
seconden op de vuurknop.
Modussen selecteren
Door 3 keer snel op de vuurknop te drukken kunt u de verschillende modussen activeren, met de up/down
knop stelt u de verschillende modussen in, om de modus te bevestigen druk u 1 keer op de vuurknop. Via
het Oled scherm kunt u de batterijstatus, wattage/voltage en coil weerstand aflezen.
Lock/Unlock:
De Plus en min knop aan de onderzijde gelijktijdig indrukken
Stealth Modus (scherm uit):
Wil je niet dat het display weergeeft in welke instelling u aan het dampen bent, dan kunt u overschakelen
naar de Stealth modus. Het scherm blijft dan zwart als je gaat dampen. Je ziet dus niet welke instelling
actief is. Houdt de vuurknop en de "-" knop samen 3 seconden gelijktijdig ingedrukt om de Stealth Modus
aan of uit te zetten.

Software Versie weergeven:
Wil je weten welke software versie je PICO heeft? Zet dan de PICO eerst uit.
Druk vervolgens 20x kort achter elkaar op de bedieningsknop. Op het scherm wordt de huidige software
versie weergegeven.
Software upgrade:
Je kunt de software upgraden door een firmware upgrade uit te voeren. Op de volgende pagina van Eleaf
kun je nieuwe software downloaden en installeren: http://www.eleafworld.com/softwares-for-istick-pico/
Specificaties:
 Output wattage: 1-75W
 Afmeting: 45mm*23mm*70.5mm
 Bereik weerstand(TC): 0.05-1.5ohm
 Bereik weerstand(VW/Bypass): 0.1-3.5ohm
 Output modi: VW/TC(Ni,Ti,SS,TCR-M1,M2,M3) en Bypass modus
 Temperatuursbereik: 100－315℃/200－600℉
 Upgradeable firmware

