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De Wismec Reuleaux RX2/3 is de vernieuwde versie van de Wismec rx200 en rx200s serie. De Wismec ligt
goed in de hand en heeft een zeer mooi design. Met het grotere beeldscherm en de optie om deze mod te
verkleinen in omvang.
U kunt in plaats van twee ook drie 18650 batterijen gebruiken en dan zal het maximale wattage van 150
naar 200 watt gaan. Het verwisselen van de 18650 batterijen gaat makkelijk door de magnetische
batterijklep. Deze TC RX2/3 mod van Wismec bevat een aantal slimme beveiligingen om de power uitgave
op zeer hoge wattages te garanderen.
Batterij Cover: Door de batterij lock op de cover in te
drukken komt de back cover automatisch omhoog.
Hierdoor kunt u wisselen van het 2 naar 3 pack.

Aan/Uit: druk 5x achtereen op de vuurknop op de
Wismec in of uit te schakelen.

Wismec RX 2/3
Merk
Wismec
Model
RX 2/3
Accu
2x of 3x 18650 (niet bijgeleverd)
Afmetingen
2 accu’s: 40.2*34.5*88.7mm
3 accu’s: 40.2*50.1*88.7mm
Variabel Wattage Output Wattages:
1-150W (2 x 18650)
1-200W (3 x 18650)
Temp. Control
Temperature TC Mode:
100-315°C/ 200-600°F
Weerstand Coils Output Modes:
VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
TC Modes: 0.05-1.5 ohm
Wattage Mode : 0.1-3.5 ohm
Bijzonderheden
2 of 3 x 18650 accu
Intuïtieve grote OLED-scherm
Bescherming tegen
omgekeerde polariteit
Software Upgrade
Geveerde 510 Connection

OLED Scherm: Het Oled scherm geeft 4 rijen informatie
weer;
1. Welke modes thans wordt gebruikt en de batterij indicatie.
2. De temperatuur indien je een van de TC modes gebruikt of de Wattage.
3. Output wattage in TC mmodes of Voltage in Wattage Modes.
4. Gebruikersinfo, de puff teller en de weerstand.

Wisselen Modes: Wanneer de Wismec aan staat druk je 3 keer op de vuurknop. De Mode indicatie begint
te knipperen. Druk op de rechter instelknop om te wisselen tussen VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS of TCR mode,
druk 1x op de vuurknop om de gekozen modes te bevestigen.

TC Mode: In de TC Mode kunt u de temperatuur aanpassen door de instelknoppen te gebruiken. Wanneer
de weerstands aanduiding knippert kunt u de weerstand van de coil locken. Dit doet u doorop de rechter
instel knop te drukken. Letop! Voor juiste instelling dient dit op kamertemperatuur te gebeuren.
Wanneer u in TC Mode van tank wisselt zal de Wismec u vragen “New coil Right, Same Coil Left” U kunt
door op de linker of rechter instelknop in te drukken bevestigen of het een nieuwe tank is ja of nee.
Stealth Mode: Wanneer de Wismec aan staat, gelijktijdig de vuurknop en de linker instelknop ingedrukt
houden. Hierdoor kunt u schakelen tussen display aan en uit.
Lock Functie: Wanneer de Wismec aan staat, gelijktijdig beiden instelknoppen ingedrukt houden.
Hierdoor schakelt u tussen de lock en un-lock functie. Wanneer de lock functie is ingeschakeld kunt u
alleen de vuurknop gebruiken en blijven uw instellingen vast staan.
Scherm Draaien: Wanneer de Wismec uit staat, gelijktijdig beide instel knoppen ingedrukt houden. Uw
scherm zal nu 180 graden draaien.
Logo Functie: Wanneer de Wismec aan staat drukt u gelijktijdig op de vuurknop en rechter instelknop. U
komt dan in de Logo mode. U kunt door de linker of rechter instelknop in tre drukken en keuze maken
tussen loge aan of uit. Druk 1x op de vuurknop om u keuze te bevestigen. Een persoonlijk zelfgemaakt logo
moet een monochrome Bitmap logo zijn van max 64*48 pixels.
Software Upgrade: Met de bijgeleverde USB kabel kunt u de Wismec aan uw PC hangen. Op de Site van
Wismec: http://www.wismec.com/software/ kunt u de software bijwerken

