Tempest 200W - Council of Vapor
Deze gebruiksaanwijzing is
gemaakt door www.vape-shop.nl
De Tempest is een boxmod van het Amerikaanse merk Council of Vapor. De Tempest werkt op drie 18650
batterijen en heeft een maximaal vermogen van 200 watt. De A-symetrische vorm is ergonomisch
comfortabel om vast te houden. De Tempest is voorzien van een met leer bekleed zijpaneel en heeft
hierdoor een opvallend uiterlijk.
De Tempest heeft een uitgebreid instelbare temperatuur controle modus tot 315 graden met ondersteuning
voor Ni200 (Pure Nikkel), Ti (Titanium), and SS (Stainless Steel). Ook is hij voorzien van drie verschillende
Ramp-Up standen die de opwarm-tijd van uw coil beïnvloeden, te weten Soft, Standard & Power.
COV Tempest 200W TC BOX MOD

Batterijen plaatsen;
Merk
Council Of Vapor
Voordat u de Tempest in gebruik kunt
Model
Tempest 200 Watt TC
nemen, dient u eerst drie 18650 batterijen
Accu
3x 18650 (exclusief)
Lengte
te plaatsen. De uitneembare
37 mm
Breedte
58 mm
batterijhouder is een mooie eyecatcher
Hoogte
85 mm
aan deze boxmod welke we al eerder
Variabel Wattage 1 – 200 watt
zagen in het 60w Trident Model.
Weerstand Coils Accepteert weerstanden vanaf 0.05 Ohm
Doormiddel van de schuifknop aan de
Temperatuur in TC modus is
onderzijde kunt u de batterijhouder uit de Temp. Control
in te stellen tot 315℃
boxmod schuiven en eenvoudig uw
Bijzonderheden
3 afvuur/ramp-up standen;
batterijen plaatsen
•Soft—Langzamer ramp-up (ideaal voor MTL)
Let op! Wanneer u een nieuwe boxmod in
•Standard—Volgt de traditionele Power Curve
gebruik neemt, u 3 nieuwe 18650
•Power—Snelste Ramp-up stand
batterijen aanschaft en deze "trouwt"
Roestvrijstalen 510 aansluiting
met uw boxmod. Daarnaast is het alleen
LED display
mogelijk de batterijen (gelijktijdig) te
TC : Nikkel, Titanium & SS (Stainless Steel).
laden in een externe lader zoals onze
Nitecore Intellicharge i4. De Boxmod heeft dus geen USB uitgang!
Inschakelen:
Na het plaatsen van de batterijen kunt u de boxmod aanzetten door 5 keer op de vuurknop te drukken, snel
achter elkaar. Om de Mod te locken drukt u ook 3x op de vuurknop
Instellen:
Om in het menu van de Tempest te komen dient u 5x achtereen op de vuurknop te druken en daarna
nogmaals. Als u eenmaal in het menu bent selecteert u het volgende menu item door 1x op de vuurknop de
drukken. Om iets te selecteren houdt u de vuurknop ingedrukt.
Uitzetten
5x op de vuurknop om in het menu te komen blader met de vuurknop door het menu naar “power off”.
Klik op de bovenste kleine functie toets. Display geeft nu off weer. Klik op de vuurknop om te selecteren en
de boxmod schakelt zichzelf uit

Memory modes
Wanneer de boxmod aan staat kunt u met de functie toetsen door de memory modes bladeren. Het zijn er 3
in totaal, M1, M2, M3, als u een van de gewenste Memory modussen wilt aanpassen dan kunt u wanneer
hij u bladerd en hem tegenkomt direct erna op de onderste functie toets drukken. Nu verschijnt alleen de
wattage in de display. Met de functie toetsen boven en onder kunt u de wattage aanpassen. Als u gereed
bent kunt u op de vuurknop drukken om te bevestigen.
Soft, Standaard, power
Bij de tempest is het mogelijk de ramp-up time te selecteren SO, ST & PO dit staat voor soft, standard en
power. Een keuze hieruit bepaald hoe vlugt de boxmod “opwarmt”naar de door jouw gekozen wattage.

