GEBRUIKSAANWIJZING
SMOK KOOPOR PRIMUS
300W
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Smok Koopor Primus is uitgebracht in
samenwerking tussen SMOK en KOOPOR. Het stoere
design in combinatie met de zeer krachtige functies
van deze box maken hem de ultieme box mod voor de
gevorderde dampers. De Koopor Primus is in staat
om met extreme precisie de temperatuurregeling
automatisch aan te passen om de consistentie en de
smaak van elk trekje te verbeteren. U heeft echt alles
wat u maar kunt wensen in huis met deze Smok
Koopor Primus 300 Watt.
Eerste gebruik: De Magnetische batterij cover (met beleid) openen en u kunt een nieuwe set van drie 18650
accu’s installeren.
LET OP: DEZE MOD KUNT U NIET OPLADEN VIA MICRO USB, U DIENT DUS TE BESCHIKKEN
OVER EEN EXTERNE BATTERIJLADER VOOR JE 18650 BATTERIJEN
Inschakelen: Als de Primus uit staat schakelt u hem in door 5x achter elkaar op de vuurknop te drukken.
Het scherm zal u welkom heten.
Uitschakelen: Eerst lockt u het apparaat door 5x snel achter elkaar op de vuurknop te drukken. Als het
apparaat gelocked staat houdt u de vuurknop c.a. 8 sec ingedrukt. Uw display zal uitgaan en dan is uw
boxmod volledig uitgschakeld.
Lock/Unlock: Druk de vuurknop en de “-“tegelijk in om het gebruik van de”=”en “-“knop op uw apparaat
te locken.
Hoofdmenu: U komt in het hoofdmenu als u nadat u de boxmod heeft ingeschakeld 3x snel achter elkaar
op de vuurknop drukt. Met de “+”&”-“knoppen kunt u door de opties bladeren. Om te bevestigen houdt u
de vuurknop wat langer ingedrukt.
Modus instellen: Als u de vuurknop en de “+” knop gelijktijdig indrukt kunt u wisselen tusen Wattage,
Temperatuur Contole of Memo Mode.
In Wattage Mode
- kunt u met de “+”& “-“ knop het wattage regelen.
In Temp. Mode
- kunt u met de “+”& “-“ knop de temperatuur instellen.
- kunt u de vuurknop en “-“ knop gelijktijdig indrukken om een effect keuze te maken tussen hard, soft,
norm, min & max.

In Mode setting menu:
3 opties: TC Nikkel (NI), TC Titanium (TI) of TC Stainless Steel (SS)
Verder naar het TCR menu: Hierin kunt u de TCR Parameters van het draad instellen met de“+”& “-“
knop
Instellen is mogelijk:
Nikkel 200: 0.00400 – 0.00800 (standaard instelling is 0.00550)
Titanium: 0.00200 – 0.00300 (standaard instelling is 0.00350)
Stainles Steel: 0.00050 – 0.00300 (standaard instelling is 0.00105)
Specificaties: SMOK Kooper Primus 300W
510 aansluiting
Afmetingen: 100mm x 62,4mm x 28,4mm (HxBxD)
Automatische weerstandscontrole
Output wattage bereik 1 – 300W
Output Voltage bereik 0,8 – 12V
55A Maximale Output
Compatibel met weerstanden vanaf 0.1 tot 3.0 Ohm in VW modus
Compatibel met weerstanden vanaf 0.06 tot 2.0 Ohm in TC modus
Temperatuur bereik 100℃ – 300℃ of 100℉ -600℉
Ondersteunt Nickel (Ni), Titanium (Ti) en Stainless Steel (SS) weerstandsdraad in TC modus
Roestvrijstalen behuizing
OLED display
Ventilatiegaten voor koeling
Micro USB poort voor firmware upgrades
Puff Monitoring System
Beveiligd tegen kortsluiting, overladen, te hoge temperatuur en te lage weerstand

