GEBRUIKSAANWIJZING
SMOK PROCOLOR 225 WATT
Deze gebruiksaanwijzing is
gemaakt door www.vape-shop.nl
De vernieuwde versie van de populaire Smok Alien
vindt u terug in The ProColor Kit van Smok. Nieuwe
futures als een RGB Led verlichtend schild met 12
instelbare kleuren , Een super 1,3 inch OLED HD
scherm, Nieuw ontwikkelde software interface en uiteraard
de Smok TFV8 Big Baby 2 ml Tank maken deze kit erg gewild.
Batterijen Plaatsen: Aan de onderkant heeft de Procolor een batterijklep, waardoor u snel de batterijen
kunt wisselen. De Procolor maakt gebruik van twee 18650 batterijen (exclusief), De verwijderbare batterijen
kunnen zelfstandig en snel worden opgeladen met behulp van een externe lader.
Aanzetten: Na plaatsing van de batterijen kunt u door 5x achtereen te drukken op de vuurknop de boxmod
inschakelen.
Wanneer de boxmod aan staat:
-Druk de vuurknop en de linker instelknop gelijktijdig in om snel een andere modus te kunnen selecteren.
Gebruik de instellingsknoppen om te selecteren en houdt de vuurknop even ingedrukt om uw keuze te
bevestigen.
-Druk de vuurknop en rechter instelknop gelijktijdig in om snel te wisselen tussen Norm/Soft/Hard in
Wattage Modus of 15-220W in Temperature Modus.
-Druk op de linker / rechter instelknop om de temperatuur/wattage instellingen aan te passen
Alle Functies beheren: Na inschakelen van de Boxmod druk 3x snel achtereen op de vuurknop nu komt u
in het functie menu (Mode, Puffs, Setting, Power). Door steeds te drukken op de vuurknop switcht u tussen
de verschillende opties. Om een optie van uw keuze aan te passen gebruikt u de instellingsknoppen. Met
de vuurknop bevestigd u uw keuze.
Screen Lock/Unlock: Door beide instellingsknoppen ingedrukt te houden kunt u de Boxmod Locken of
Unlocken. U kunt nu alleen de vuurknop gebruiken.
Apparaat Vergrendelen: Als u de vuurknop voor 5 seconden ingedrukt houdt is het apparaat volledig
vergrendeld. Ook de vuurknop. Op dezelfde wijze haalt u de vergrendeling er weer af.
Boxmod uitschakelen: Eerst het apparaat vergrendelen en dan de vuurknop 5 seconden ingedrukt kies
power Off en zodra uw scherm uit gaat is het apparaat uitgeschakeld.
Menu: Als de boxmod aan staat de vuurknop 3x achtereen indrukken en u ktijgt toegang tot het operation
menu. Als u wilt schakelen tussen de opties gebruikt u de linker en rechter functie toetsen. Om een keuze
te bevestigen houdt u de Power button ingedrukt voor c.a. 3 sec.

De Smok Big Baby Beast 2 ml
De Smok Tank kan via de bovenkant bijgevuld kan worden. Door de topcap in te drukken en tegen de klok
in te draaien wordt de sleuf zichtbaar waar u de tank kunt vullen.
Bij een eerste gebruik of als u een nieuwe coil heeft geplaatst dient u de coil voor te primen. Dit doet u door
de tank aan de onderzijde open te draaien en de coil goed voor te druppelen met vloeistof, zowel de watten
die buiten aan de coil zichtbaar zijn als rechtstreeks in de coil. Na het voorprimen kunt u de tank weer
sluiten en vullen zoals boven omschreven. Gemiddeld gebruik van een coil (afhankelijk van wattage,
liquid keuze en wattage) gaat circa 1-1,5 week mee.
In de base van de tank is een regelbare airflow verwerkt deze kunt u naar wens instellen door hem verder
open of wat verder dicht te draaien.

