GEBRUIKSAANWIJZING
ASPIRE SPEEDER BOXMOD
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Aspire Speeder Box Mod heeft plek voor twee
18650 batterijen (exclusief) die samen een maximaal
vermogen afgeven van 200 watt.
Schakel Aan: Wanneer u de twee 18650 batterijen in het
compartiment plaatst zal de mod automatisch inschakelen.
Na 15 seconden gaat het scherm van de Speeder
automatisch uit.
Indien u de boxmod volledig uit heeft gezet, dan kunt u
hem weer aan zetten door 5x snel achtereen op de
vuurknop te drukken.
Lock/Unlock Volledig: Met deze functie zijn alle knoppen van de boxmod gelocked. Ook de vuurknop
kunt u niet gebruiken. Druk 5x snel achterelkaar op de vuurknop om de boxmod te locken. Wederom 5x
snel drukken op de vuurknop zorgt ervoor dat de boxmod weer unlocked.
Schakel volledig uit: Eerst de boxmod locken door 5x snel achterelkaar op de vuurknop te drukken.
Vervolgens houdt u de vuurknop 3 seconden ingedrukt om de boxmod volledig uit te schakelen.
Lock/Unlock Functieknoppen: Druk de vuurknop en de down button gelijktijdig in er verschijnt dan een
lock symbool op uw scherm. Met deze lock functie zijn de functie knoppen gelocked en kunt u alleen de
vuurknop gebruiken. Wattage en temperatuur aanpassen is dan niet mogelijk. Om te unlocken dezelfde
combinatie nogmaals indrukken (vuurknop en de down button).
Wisselen van modus: Vuurknop en up button gelijktijdig indrukken geeft u de mogelijkheid om te kiezen
tussen de verschillende modussen. Let op! TC mode is alleen voor Temperatuur Controle geschikte coil.
Deze coils zijn gemaakt van SS316 (Stainless Steel), Titanum of Nikkel. Wanneer uw tank gebruikt maakt
van Kanthal Coils is TC mode niet geschikt. U dient de Voltage, Wattage, Bypass of CPS (Customable
Power Settings) modes hiervoor te gebruiken.
Stealth Mode: 3x achtereen op de vuurknop drukken zorgt ervoor dat de Speeder in Stealth Modus gaat
hierbij kunt u de boxmod wel gebruiken echter staat uw display uit. Wederom 3x de vuurknop indrukken
en u haalt de Stealth mode er weer af.
Opladen: Ondanks dat het de voorkeur geniet in een externe oplader uw batterijen op te laden zou u in de
Speeder kunnen opladen met de Micro USB lader. Maximum 5 volt 2 ampere (zie uw wandstekker)

Scherm: De Speeder beschikt over een 0.96 Inch OLED display, dat automatisch mee roteert.

Firmware update: De Software van de Speeder kan worden bijgewerkt.
1. Ga naar http://www.aspirecig.com/upgrade/ en download de laatste nieuwe firmware.
2. Sluit de Speeder via USB aan op uw PC (wordt automatisch gedetecteerd)
3.Klik op “OpenFile” om het juiste firmware file te kiezen
4.Klik op “Update” om de upgrade uit te voeren.
Indien het niet lukt herhaal stap 3 en 4
Specificaties:
-Aanpasbare Power Setting
-Firmware upgrade
-Automatisch draaibaar scherm
-Afmetingen: H-88mm x W-31mm x L-46mm
-Vermogen instelbaar: 1 – 200W
-Temperatuur Bereik: 200 ℉ – 600 ℉ / 100 ℃ – 315 ℃
-Weerstand Bereik: 0.1 – 3.5ohm
-Spanningsbereik: 0,1 – 8,4V
-Modes: VW / VV / Bypass / TC-Ti / TC-Ni / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) / CPS (C1, C2, C3)
-Aansluiting: 510
-Weergave: 0,96 inch OLED scherm
-Laadpoort: Micro USB-poort
-Batterij: 2 x 18650 batterij (niet meegeleverd)
Inhoud Verpakking:
1 x Aspire Speeder Boxmod
1 x Micro USB-kabel
1 x Gebruikershandleiding
1 x Garantiekaart

