GEBRUIKSAANWIJZING

ELEAF TRIM KIT 1800 MAH
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl
Eleaf IstickTrim Kit 1800 mah is een slank en handzaam
instap model. De Trim Kit wordt geleverd met de GS
Turbo Clearomizer met bottom airflow heeft een
tankinhoud van 1.8ml. Op de display aan de bovenzijde
wordt aangegeven hoe vol uw batterij nog is. U kunt de
Eleaf iStick Trim in drie standen gebruiken, namelijk Low
Power, Power en High Power. Bovendien is de Istick Trim
geoptimaliseerd voor snel laden (2A).
DE ISTICK TRIM OPLADEN
De Istick Trim batterij met een capaciteit van 1800mAh. Aan de zijkant van de batterij boven aan
vindt u een micro USB poort. Om de batterij op te laden, dient u de micro USB kant van het
meegeleverde USB oplaadkabeltje in de micro USB poort van uw elektrische sigaret te steken. De
Istick Trim batterij is geoptimaliseerd voor 2A opladen. Wees erop bedacht dat de wandstekker of
USB poort waarmee u oplaadt dan ook 2A levert. Bovenop de batterij staat een batterij indicatie
d.m.v. 5 streepjes kunt u zien hoe vol uw batterij nog is.
BATTERIJ INDICATIE
De naast elkaar gepositioneerde streepjes geven het resterende batterijpercentage aan.
5 streepjes 80% tot 100%
4 streepjes 60% tot 80%.
3 streepjes 40% tot 60%.
2 streepjes 20% tot 40%.
1 streepje
lager dan 20%.
AAN/UIT SCHAKELEN
De batterij zet u aan en uit door 5x achter elkaar op de vuurknop te drukken. De display zal
hierna 5x knipperen. Om de batterij uit te zetten, drukt u eveneens 5x op de batterijknop. Ook nu
zal het display 5x knipperen. Om te controleren of u de batterij daadwerkelijk in of uitgeschakeld
hebt, kunt u 1x op een de knop drukken. Als er niets oplicht, staat uw batterij uit.
MODE AANPASSEN
De Trim Batterij heeft 3 modes waarin gedampt kan worden Laag, Middel en Hoog. U kunt van
mode wisselen door 3x achtereen op de vuurknop te drukken zodat hij verspringt van L naar M of
H. Afhankelijk van uw coil weerstand en de mode van keuze krijgt u een andere wattage en
dampervaring. Om een indicatie te geven zie onderstaande tabel:
Laag Power
0,60Ω - 0,99Ω 12W
1,00Ω - 1,99Ω 12W
2,00Ω - 3,00Ω 5W

Middel Power
16,5W
15W
8W

Hoog Power
22W
18W
10W

EERSTE GEBRUIK EN OPVULLEN
Als u de Eleaf Trim Kit voor het eerst gebruikt, draait uw tank van uw batterij en
opent u de tank aan de onderzijde. Wat nu belangrijk is (en wat telkens bij een
nieuwe coil dient te gebeuren) is het voordruppelen van de watjes van de coil met
uw liquid. Daarna vult u uw tankje, (niet in het middelst luchtbuisje) vervolgens
schroeft u het geheel in elkaar en wacht u 5-10 minuten alvorens u gaat dampen.
AIRFLOW CONTROL
De Eleaf Trim Kit is uitgerust met een ring waarmee u de luchttoevoer kan
aanpassen naar uw eigen voorkeur. Dit doet u door de zwarte ring met de klok mee
en tegen de klok in te draaien. Sluit uw luchttoevoer nooit helemaal af!

BEGINNEN MET DAMPEN
Nu de batterij is opgeladen, uw tankje is gevuld met liquid en de batterij is
ingeschakeld, kunt u beginnen met het daadwerkelijk gebruik van uw Eleaf Istick Trim Kit. Als
eerst brengt u het mondstukje naar uw mond. Vervolgens drukt u het batterijknopje in. Nu kunt u
de damp inhaleren. Laat het knopje los zodra u klaar bent met inhaleren.

