De Asmodus Lustro Boxmod is een innovatieve touchscreen
boxmod welke een maximum vermogen van 200 watt kan
leveren. De Lustro is uitgerust met de GX-200-HUT chipset
en wordt aangedreven door 2x 18650 high drain batterijen
(exclusief)
De kleur veranderende LED Strip links van de display is door
de gebruiker instelbaar en geven de gebruiker een indicatie van
de duur van de inhalering. Achter de vuurknop bevindt zich een
LED die met de kleur van de LED strip zal matchen. De Lustro
is ook uitgerust met een zaklampfunctie op de bodem van de
mod, welke instelbaar is in 2 soorten helderheid.
Wattage aanpassen:
Het apparaat unlocken wordt simpel gedaan door je vinger van boven naar beneden over het scherm te swipen. Door de
wattage aan te raken kunt u met de “+” en “-“ knoppen die verschijnen het wattage aanpassen. Met een druk op de
vuurknop zet u de gewenste wattage vast en keert u terug naar het hoofdscherm.
Toegang tot het hoofdmenu:
Om in het hoofdmenu te komen drukt u 5x achtereen op de vuurknop. U kunt door de opties bladeren door naar links en
rechts te swipen over uw scherm. De opties bestaan uit: Power off, Puff Counter Limit, Puff Counter Eraser,
Brightness adjustments, firmware versie checker, ohm checker.
Wisselen van modus:
Het wisselen van modus is net zo eenvoudig a het unlocken van het scherm. Swipe met je vinger van boven naar
beneden over het scherm. Door vervolgens te swipen naar links of rechts kunt u een keuze maken uit de verschillende
modussen: Power, Temp, Curve, TCR, and TFR.
Om een specifieke draadsoort te selecteren in temeperatuur controle modus, houdt u het TEMP-icoon ingedrukt voor
2 seconden, Nu kunt u wisselen in de verschillende draadsoorten: Ni200 Nickel, SS304 Stainless steel, SS316
Stainless steel, SS317 Stainless steel, and Ti Titanium.
Specificaties:
• Touchscreen
• Wattagebereik (Power mode): 5W - 200W
• Wattagebereik (TC modes): 5W - 120W
• Temperature controle bereik: 212° - 572°F / 100° 300°
• Weerstandsbereik: 0.1 - 2.5 ohm
• Oplaad parameters: DC 5V/1A
• Upgradeable firmware
Afmetingen:
Lengte: 80.4mm
Breedte: 40.5mm
Doorsnede: 36.0mm
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