Eerste gebruik:
-Bij een eerste gebruik of nieuwe coil (verbrandingselement) is het noodzakelijk deze van liquid te voorzien
(primen).
-U draait de tank van de batterij en opent de tank aan de onderzijde. Hier treft u de coil aan.
-U primed de coil voor door op elk stukje zichtbare katoen een druppel liquid te doen alsook een paar
druppels rechtstreeks in de coil.
-U draait de tank weer dicht en op de batterij
-Aan de bovenzijde van de tank staat een aanduiding waar de tank opengeschoven kan worden. Hier kunt
u de tank verder opvullen.
-laat de tank circa 10 minuten intrekken met vloeistof alvorens u gaat vapen.
In-en uitschakelen:
het apparaat kan in- of uitgeschakeld worden door 5 keer op de vuurknop te drukken.
Opladen:
De Batterij kan via de USB-poort via een stopcontact of een computer worden opgeladen. Let op geen snel
laders 1 ampere/ 5v. Tijdens het opladen brandt de batterij indicatie rood en gaat uit wanneer de batterij
volledig opgeladen is.
Batterij Indicatie:
De batterij is voorzien van een 4 kleuren Led indicatie om aan te geven hoe vol uw batterij nog is.
Groen
100-60%
Oranje
59-30%
Blauw
29-10%
Rood
> 9%
Gebruik:
Als uw batterij vol is en uw tank gevuld conform bovenstaand instructies, kunt u beginnen met dampen.
Uw zet het mondstuk aan uw mond en drukt de vuurknop in terwijl u inhaleert. Zodra u klaar bent met uw
inhalatie laat u de knop direct los.
Onderhoud/Coil vervangen:
Indien uw smaak vervormd, of wanneer de coil gaat lekken door de luchttoevoer onderaan de tank, dan
moet deze vervangen worden. Onderin de doos zit een reserve coil. Gemiddeld gebruik 1-1,5 week.
Specificaties:
Batterij: 900 mah ingebouwd
Output: 30 W Max
Afmetingen: 122 x 24 x 18 mm
Weerstandsbereik: 0.15 - 3 ohm
Coils mee geleverd in set:
-GS-Air coil 0.75 ohm 8-25W -GS Air M (Mesh) coil 0.35 ohm 10-25W
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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