Council Of Vapor (COV) Minivolt 40 Watt
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl
De zeer compacte vorm en maat van de Mini Volt maken het
gebruik van deze instelbare BOX plezierig. Hij ligt heerlijk in de
hand. Natuurlijk wil het oog ook wat, dus is de Mini Volt
uitgevoerd met een stijlvolle en prachtige carbon (Real Carbon
Fiber) uitvoering wat tevens zorgt voor een fijne grip.
De Mini Volt Mod geeft een maximum wattage
van 40 watt af en kan door de smart chip op drie
verschillende standen ingesteld worden:
 Soft
 Standard
 Power








Carbon Fiber Grip
Premium Rubberverf Coating
Ultra compact formaat
Drie modes: Soft, Standard, and Power
LED Display
Micro-USB Poort
510 Connectie

Gebruik:
De Minivolt werkt met een 5 klick aan-uit bescherming.
Het duurt c.a. 3 uur om de Minivolt volledig op te laden.

COV Mini Volt 40 W BOX MOD
Merk
Council of Vapor
Model
Mini Volt 40 Watt
Capaciteit
1300 mAh
Lengte
35 mm
Breedte
22 mm
Hoogte
56 mm
Variabel Wattage 5 – 40 watt
Weerstand Coils Vanaf 0,2 Ω
Bijzonderheden
Carbon Fiber Grip
LED display
Micro USB
3 afvuur modes:
Soft, Standard, Power

Wattage aanpassen
Om het wattage aan te passen drukt u de vuurknop en de + knop (bovenste ronde knop) gelijktijdig in. De wattage
aanduiding op de display begint te knipperen en door de + en – toetsen te gebruiken kunt u de wattage bijstellen naar
boven of beneden. Om de gekozen wattage vast te zetten drukt u eenmaal op de vuurknop.
Wisselen tussen Modes
Om te wisselen tussen de verschillende modes drukt u de vuurknop en de - knop (onderste ronde knop) gelijktijdig
in. De mode aanduiding op de display begint te knipperen en door de + en – toetsen te gebruiken kunt kiezen welke
mode u wenst. Om de gekozen mode vast te zetten drukt u eenmaal op de vuurknop.
Bijzonderheden
Na 10 seconden ongebruikt wordt de slaap modus geactiveerd en gaat de display uit. Om de minivolt uit de
slaapmodus te halen drukt u een keer op de vuurknop.
Wanneer de weerstand van de coil te laag is om af te vuren zal de Minivolt aangeven “Low Resistance”
Wanneer er kortsluiting in de coil plaatsvind zal de Minivolt aangeven “Atomizer Short”
Wanneer het niveau van uw accu lager is dan 3,3 volt is zal de Minivolt aangeven “Low Battery”

