GEBRUIKSAANWIJZING
VAPORESSO REVENGER 220W
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Vaporesso Revenger Boxmod is een zeer geavanceerde
Mod. De Revenger is voorzien van een OMNI-Board 2.0
chip. Deze chip is geschikt voor wattages tussen de 5 tot
220W. De Revenger heeft meerdere output modussen en is
de eerste boxmod met het In-Mould Labeling (IML) systeem.
Door de IML techniek blijft de lak op uw mod langer
mooi. De Revenger is nu op te laden via USB met de
bijgeleverde quick charge kabel.
Aan/Uit zetten:
Om de Revenger aan of uit te schakelen drukt u 5x kort achterelkaar op de vuurknop.
Automatische Coil Herkenning:
De Revenger zal uw weerstand uitlezen zodra uw tank contact maakt met de mod. Hij zal ook de type coil
uitlezen en automatisch overschakelen naar de juiste modus en in wattage modus gelijk het advies wattage
weergeven. Als uw tank van uw mod is geweest zal hij ook altijd vragen of het een nieuwe of oude coil is.
U dient dit te bevestigen.

Wisselen van modus:
Wanneer de Revenger is ingeschakeld even de menu knop ingedrukt houden. Om de volgende modus te
selecteren laat u de knop even los en weer ingedrukt. Dit herhaalt u tot u de modus van keuze heeft
gevonden.
Scherm 180⁰ draaien:
Wanneer de Revenger is ingeschakeld “+” en “-“knop gelijktijdig indrukken en uw scherm draait 180
graden.
Instellingsknoppen locken:
Wanneer de Revenger is ingeschakeld kunt u de menu knop en “+” knop tegelijk indrukken. Nu zijn uw
instellingsknoppen gelocked. Op dezelfde wijze kunt u ze weer un-locken. Letop alleen de instellings
knoppen zijn gelocked met deze functie. Uw vuurknop kunt u nog steeds gebruiken.
System Set:
Door middel van de system set kunt u de instellingen veranderen. U kunt de systemset
oproepen door de vuurknop en “–“ knop tegelijk indrukken (dit kan alleen na de eerste
update) Anders kunt u het oproepen door het menu klikken tot er System Set staat en
dan 3x kort achtereen op de menu knop drukken om te bevestigen. Scrollen door
System Set doet u met de “–“ en “+”knoppen.
Firmware versie controleren:
Wanneer de Revenger is ingeschakeld kunt u de menu knop en vuur knop gelijktijdig indrukken nu wordt
uw firmware versie weergegeven. indrukken.

Firmware update:
De Firmware kan bijgewerkt en geüpdatet worden via de website van Vaporesso:
http://www.vaporesso.com/download-manuals-for-vapes
Weerstand locken/vastzetten in TC Mode:
Wanneer de Revenger in Tc Mode staat kunt u de weerstand van uw coil locken door de menuknop en –
knop tegelijkertijd in te drukken Dit doet u het beste op kamertemperatuur voor een accurate uitlezing.
Wanneer de weerstand gelocked staat verschijnt er een slotje naast weergegeven weerstand.
Specificaties Vaporesso Revenger Mod
Afmetingen : 45mm x 89mm x 28mm
Batterijen : 2x 18650 (Exclusief)
Wattage :5W - 220W
Voltage : 0V - 8.5V
Modussen : VW (H/N/S), CCW , CCT, VT (NI,TI,SS) TCR (M1,M2) , RTC , BYPASS
2.5A Quick Charge systeem
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