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.
Batterij indicatie:
Het LED licht zal u aangeven hoeveel batterijduur er resteert. Als de batterij meer dan 30% gevuld is, is het
licht blauw, als de batterij minder dan 30% gevuld is, is het licht van de vuurknop roze. Roze licht is een
aanduiding om aan te tonen dat hij bijna volledig leeg is.
Laden
Het laden gaat simpel via de meegeleverde Micro USB kabel, waardoor het ook mogelijk is deze set tijdens
het laden te gebruiken.
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. 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. Na het vullen circa 5 – 10 minuten laten staan om in te laten werken.
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 (verbrandingselement) 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.
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

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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