GEBRUIKSAANWIJZING
SNOWWOLF VFENG 230 WATT
Deze gebruiksaanwijzing is
gemaakt door www.vape-shop.nl

Batterijen Plaatsen: Aan de onderkant heeft de Vfeng een batterijklep, waardoor u snel de batterijen kunt
wisselen. De Vfeng 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.
Modus kiezen: Na inschakelen van de Boxmod druk 3x snel achtereen op de vuurknop nu komt u in het
functie menu. Door de instellingsknoppen te gebruiken kunt u bladeren door de diverse modussen. Met
de vuurknop bevestigd u uw keuze.
Power Mode:
Als u voor de power mode heeft gekozen kunt u het wattage aanpassen door de + en – knop in te drukken.
Het wattage wordt dan aangepast per watt. Indien u de + of – knop wat langer ingedrukt houdt blijft het
wattage sneller op of aflopen.
Ledkleur instellen:
Als de boxmod aanstaat drukt u 3x achtereen op de
vuurknop om in de main settings te komen. Met de + of min
knop zoekt u in het menu “LED” op. Door op de vuurknop
te drukken kunt u de LED kleur gaan aanpassen. Met de +
en – knop kunt u bladeren door de kleuren. Indien u een
kleurkeuze wilt bevestigen drukt u weer op de vuurknop.
Nu zal het apparaat vragen of de Led altijd aan moet of
alleen wanneer u de mod gebruikt. (When using of Always
on/off) u kunt weer kiezen met de + en – instellingsknoppen
en bevestigen met de vuurknop.
Tenslotte kunt u nog kiezen of de kleur normaal (constant) moet worden weergegeven, in een Loop (de 9
kleuren komen een voor een voorbij) of breathing (waarbij de 9 kleuren om en om voorbij komen waarbij
ze in en out faden) Als u hierin weer een keuze heeft gemaakt is het nog eenmaal op de vuurknop om te
bevestigen en keert u terug naar het hoofdscherm van de Mod.
Andere Scherm Interface:
Als de boxmod aanstaat drukt u 3x achtereen op de vuurknop om in de main settings te komen. Met de +
en – knop gaat u naar de optie Set. Met de vuurknop bevestigd u de keuze. Met de + en – knop zorgt u dat
GUI geselecteerd staat. Met de vuurknop bevestigd u uw keuze. Nu heeft u een andere interface op uw
scherm.

Klok instellen: Als de boxmod aanstaat drukt u 3x achtereen op de vuurknop om in de main settings te
komen. Met de + en – knop gaat u naar de optie Set. Met de vuurknop bevestigd u de keuze. Met de + en –
knop gaat u naar Clock en bevestigd uw keuze met de vuurknop. Met de + en – knop kunt u uur of
minuten selecteren en met de vuurknop bevestigen. Na het instellen drukt u op de vuurknop om de
instellingen te bevestigen.
Apparaat locken/unlocken: Door de vuurknop en – knop gelijktijdig in te drukken kunt u de mod locken
en unlocken.
Upgrades: U kunt de Snowwolf ook upgraden voor instructies zie: http://www.snowwolfvape.com

Technische specificaties:
Afmetingen：46*34*87mm
Hoofd materiaal :Zinc alloy+SS
Display：1.30〞TFT kleuren scherm
Wattage bereik：10W-230W
Temperature bereik：100℃-300℃/200℉-570℉
Voltage input：6.4V-8.4V
Voltage output：1.0V-7.5V
Max output：40A
Battery: 2*18650 (exclusief)
Modes：POWER/SS(304/316/317)/Til/Ni200/TCR
Weerstandsbereik：0.05Ω-3.0Ω
Coilondersteuning：Kanthal/Titanium/Ni200/SS(304/316/317)/TCR
Laad ondersteuning USB: DC 5V/2.5A

