Aspire PockeX Pocket AIO

Deze gebruiksaanwijzing is
gemaakt door www.vape-shop.nl
De Aspire Pocket is all in one (AIO)apparaat met batterij capaciteit
van 1500mAh. De AIO kan gevuld worden tot een maximum van
2 ml. De AIO maakt gebruik van 0.6ohm SS Nautilus X U-Tech
coils,

De Aspire Pockex Pocket Aio is simpel te bedienen en uitermate
geschikt voor zowel de beginnende als gevorderde damper.
Batterij
De batterij van de Aspire PockeX Pocket AIO heeft een capaciteit
van 1500mAh met één grote vuurknop.
AAN/UIT schakelen batterij
U kunt de batterij ver- en ontgrendelen door 5x snel (binnen 1-2
seconden) achter elkaar op de vuurknop te drukken.
Laden
Het laden gaat simpel via de meegeleverde Micro USB kabel,
waardoor het ook mogelijk is deze set tijdens het laden te
gebruiken.

Aspire PockeX Pocket AIO
Merk
Aspire
Model
PockeX Pocket AIO
Capaciteit
1500 mAh interne accu
Inhoud
2 ml
Breedte
19,7 mm
Hoogte
117,7 mm
Output
max. 4.1v (neemt af naar
mate de batterij afneemt)
Weerstand Coils 0,6 Ω SS316L (18W – 23W)
Bijzonderheden Top Fill
Lekvrij
Wide Drip Tip
U-tech 0,6 ohm Clapton Coils

Tank Vullen
De 2 ml tank is onderdeel van de e-sigaret en is bevestigd aan de
batterij middels een rubberen O-ring. U hoeft voor zowel het
bijvullen als het vervangen van de coil (verbrandings element)
de tank niet van de batterij te halen. U draait de bovenste ring (top cap) los van de tank waardoor ook de coil uit de
tank komt. Als deze bovenste ring met de coil is losgedraaid kunt u de tank bijvullen met liquid tot het aangegeven
maximum.

Vergeet bij een eerste gebruik of nieuwe coil
niet om uw coil voor te primen
(voordruppelen rechtstreeks in de coil met
liquid) daarna 5 – 10 minuten laten staan om
in te laten werken. Deze tank is tevens
voorzien van een anti-lekkage systeem.
Coil vervangen
Na gemiddeld 1 - 1,5 week raakt het katoen in de coil vaak verzadigd waardoor het de liquid niet meer goed
opneemt. Dit is merkbaar door een branderige smaak of veel minder damp dan in het begin. Op dit moment is het
raadzaam om de coil te vervangen om weer optimaal gebruik te kunnen maken van de Aspire PockeX Pocket AIO.
Inhoud verpakking:
1 x Aspire PockeX AIO (0.6ohm coil voorgeïnstalleerd)
1 x Reserve U-Tech Coil 0,6 Ohm (316L ss)
1 x Micro-USB-kabel
1 x Handleiding

