OPLADEN
De batterij heeft een capaciteit van 900mAh. Aan de onderkant van de batterij 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 te steken. Als u dit gedaan heeft, ziet u op het display streepjes knipperen. Dit
betekent dat uw batterij aan het opladen is. Als de streepjes niet meer bewegen betekent dit dat uw
batterij volledig opgeladen is.
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
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%.
De batterij aanduiding zal 10x knipperen om aan te geven dat uw batterij bijna leeg is en opgeladen dient
te worden.
VOLTAGE AANPASSEN
Wanneer u het voltage van de batterij aanpast, wordt de temperatuur en uw dampervaring anders. Het
voltage kan worden aangepast middels de plus- en min knop op de batterij. Het voltage start op 3,4V en
kan met de plus knop worden opgevoerd tot 4,8V. Als u het voltage omlaag wil, gebruikt u de min knop.
COIL
Als u de tank voor het eerst gebruikt, draait u de tank open aan de onderzijde en draait u een coil, met de
schroefdraad naar beneden, in de base. Wat nu belangerijk is en telkens bij een nieuwe coil dient te
gebeuren is het voordruppelen van de coil met uw liquid. Daarna vult u uw tankje, vervolgens schroeft u
het geheel in elkaar en wacht u 5-10 minuten alvorens u gaat dampen.
AIRFLOW CONTROL
De tank 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!
Gebruik
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 e-sigaret. Als eerst brengt u het mondstukje naar uw mond.
Vervolgens drukt u het batterijknopje in. Het LED lampje zal branden. Nu kunt u de damp inhaleren. Laat
het knopje los zodra u klaar bent met inhaleren.
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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