VULINSTRUCTIE
SMOK SPIRALS TANK
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Smok Spirals Tank heeft een verstelbare
airflow control, top-fill systeem en een
tankinhoud van 2 ml. De Spirals Tank is
vervaardigd uit RVS en pyrex glas. De Spirals
tank wordt geleverd met 2 Spirals Tank coils 0.6
Ohm & 0.3 Ohm. De coils hebben ruime
openingen naar het katoen waardoor de kans op
een verbrande smaak (dry burn) erg klein is.
Als grootste pluspunt wordt er ook een Single
RBA deck meegeleverd waar u uw
eigengemaakte coils op kunt monteren en
gebruiken.
Gebruik: Bij een eerste gebruik of nieuwe
coil, de coil voorprimen door een paar
druppels liquid rechtstreeks in de coil te
druppelen. U dient hiervoor de clearomizer
aan de onderzijde los te draaien.
Voordruppelen voorkomt een droge
verbranding van het katoen in de coil.
Vullen: De bovenzijde losdraaien en vullen.
Laat de clearomizer c.a. 5-10 minuten staan
zodat het katoen in de coil de liquid tot zich
kan nemen.
Airflow instellen: stel aan de schuifring
vanonder door zachtjes te draaien tot u de gewenste luchttoevoer heeft.
Coil vervangen: De Coil vervangt u door deze tegen de klok in uit de base te draaien. De nieuwe coil draait
u met de klok mee terug erin.

RBA Deck Smok Spirals
Het bijgeleverde RBA Deck is zeer gemakkelijk op te bouwen:
1 . Voordat u start zorgt u e rvoor dat uw handen schoo n zij n .
2 . Haal het RBA Deck uiteen.
3 . Installeer en po sitio neer de voor gedraaide bij geleverde coil. Pl aats de coil tussen de po sts
en pl aatst de uitei ndes ro ndo m de schro efj es en zet deze vast. Wanneer alles i n plaats i s
co ntroleert u of de coil go ed vast zi t en lijnt u de coil uit met het gat van de luchttoevoer;
Weer ervan verzekerd dat de coil geen co ntact maakt met de base.
4 . Knip de o vertollige uitei ndes van de coil weg.
5 . Knip een stuk katoen op maat. Ni et te veel niet te wei ni g.
6 . Voer het katoen doo r de coil.
7 . Knip het katoen op maat niet te groo t of te klei n.
8 . M aak het katoen nat en po sitio neer het katoen

Inhoud verpakking:

1 x SMOK Spirals Tank
1 x Dual Core coil 0.6 Ohm (voorgeïnstalleerd)
1 x Dual Core coil 0.3 Ohm
1 x SMOK RBA Single Core coil deck
1 x Schroevendraaier
1 x Reserve pyrex glazen tank
Reserveonderelen
1 x Handleiding (Engels)

