Aan/Uit zetten Tarot Baby
Druk 5 snel achter elkaar op de vuurknop binnen de 2 seconden om het apparaat in te schakelen. Op
dezelfde manier kan het apparaat worden uitgeschakeld na 5 keer drukken.
Modus Aanpassen
Druk de modusknop drie seconden lang in om van modus te wisselen tussen Smart VW(H/N/S) / VT(SS, Ni,
Ti) / TCR(M1, M2) / BYPASS / CCT / CCW / VV / CCV / Super Player (0.03-5Ω).
Eerste gebruik NRG Tank
Het in gebruik nemen van uw Vaporesso NRG tank. Bij een eerste gebruik en plaatsen van een nieuwe coil
is het noodzakelijk deze voor te primen. Dit doet u door de tank aan de onderzijde open te schroeven en
enkele druppels liquid rechtstreeks in uw coil te druppelen. Na het voor druppelen schroeft u de tank weer
dicht.
Deze tank heeft een innovatief Slide-&-Fill systeem. U schuift eenvoudig de topcap opzij om de tank met
liquid te vullen. Daarnaast zit er onder de vaste driptip een anti spitback rooster waardoor u nagenoeg
geen liquid meer in uw mond krijgt.
NRG Coils
De NRG Tank maakt gebruik van innovatieve GT Coils. De coils zijn gemaakt van organisch katoen en
hebben een CCELL (Keramische kern) wat zorgt voor een geleidelijke verdamping van de vloeistof. En een
ongekende duurzaamheid van de coil op extreem hoge wattages. Bij de Tank krijgt u een tweetal coils
meegeleverd:
1 × GT Meshed Coil (0.18Ω) vooraf geïnstalleerd
1 × GT CCELL Coil (0.5Ω)
Coil Vervangen:
Om uw coil te vervangen draait u de base los draait er een nieuwe coil in, deze voor primen en u kunt na
het vullen van uw tank weer verder dampen.
Opladen
De Tarot Baby gebruikt het snel laad- en vereffeningslaadsysteem. Sluit gewoon de USB-kabel aan om de
batterij op te laden, het kleurenscherm geeft de huidige batterijstatus weer. 1A opladen duurt circa 3 uur,
2A opladen duurt circa 1,5 uur.
Specificaties:
Batterij: 2500 mAh ingebouwd
Afmetingen: 42x25x114mm
Wattage: 5-85W
Weerstandsbereik: 0.03 - 5 Ohm
Bijzonderheden:-0.96 inch kleurenscherm, -2A Quick charge, - OMNI Board 4.0 chip - Slide-&-Fill systeem
Deze handleiding is slechts indicatief. Wij zijn niet verantwoordelijk voor defecten, onbehoorlijk gebruik.
Bij onbehoorlijk/onwetend gebruik zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele (geleden) schade.
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