Smok Alien 220 Watt Boxmod

Deze gebruiksaanwijzing is
gemaakt door www.vape-shop.nl
De SMOK Alien 220W TC prachtige boxmod van Smok. De Smok Alien heeft een maximale 220W output.
Met het grote OLED-scherm, kunt u de werkmodus, coil weerstand en de batterij eenvoudig controleren.

De Alien beschikt over een grip-actie vuurknop welke loopt over de gehele zijkant van de mod. Wanneer
deze simpelweg wordt ingeknepen vuurt de mod.
Batterijen Plaatsen: Aan de onderkant heeft de
Alien een gemagnetiseerde batterijklep, waardoor
u snel de batterijen kunt wisselen. De Alien 220W
mod maakt gebruik van twee 18650 batterijen
(exclusief), De verwijderbare batterijen kunnen
zelfstandig en snel worden opgeladen met
behulp van een externe lader. U kunt via de USBpoort de batterijen ook opladen, maar dit wordt
niet aangeraden.

Smok Alien 220W TC BOX MOD
Merk
Smok
Model
Alien 220 Watt TC
Accu
2x 18650 (exclusief)
Lengte
37 mm
Breedte
58 mm
Hoogte
85 mm
Variabel Wattage 6 – 220 watt
Weerstand Coils VW Minimum Resistance: 0.1Ω
TC Minimum Resistance: 0.06Ω
Temp. Control
200 ℉ -600 ℉ / 100 ℃ -315 ℃
Ondersteund: Ni200 nikkel,
Titanium en roestvrij staal
Bijzonderheden
Temperatuurcoëfficiënt van Resistance
(TCR) Aanpassingen
Firmware Upgrades
Groot OLED-scherm
Magnetische batterijklep
510 Connection

Aan- & uitzetten: Na plaatsing van de batterijen kunt u door 5x achtereen te drukken op de vuurknop de
boxmod in of uitschakelen.

Wanneer de boxmod aan staat:
-Druk de vuurknop en de linker instelknop gelijktijdig in om snel een andere modus te kunnen selecteren.
Gebruik de instellingsknoppen om te selecteren en houdt de vuurknop even ingedrukt om uw keuze te
bevestigen.
-Druk de vuurknop en rechter instelknop gelijktijdig in om snel te wisselen tussen Norm/Soft/Hard in
Wattage Modus of 15-220W in Temperature Modus.
-Druk op de linker / rechter instelknop om de temperatuur/wattage instellingen aan te passen
Alle Functies beheren: Na inschakelen van de Boxmod druk 3x snel achtereen op de vuurknop nu komt u
in het functie menu (Mode, Puffs, Setting, Power). Door steeds te drukken op de vuurknop switcht u tussen
de verschillende opties. Om een optie van uw keuze aan te passen gebruikt u de instellingsknoppen. Met
de vuurknop bevestigd u uw keuze.
Lock/Unlock: Door beide instellingsknoppen ingedrukt te houden kunt u de Boxmod Locken of Unlocken
Software bijwerken: De Software Upgrade/Download instructies staan op de site van Smoktech
geadviseerd wordt uw software steeds bij te werken.

