GEBRUIKSAANWIJZING
VAPORESSO REVENGER
MINI KIT 85W
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Vaporesso Revenger Mini is een zeer geavanceerde Boxmod met een ingebouwde 2500 mAh batterij. De
Revenger is voorzien van een OMNI-Board 2.2 chip. Deze chip is geschikt voor wattages tussen de 5 tot
85W. De Revenger heeft meerdere output modussen en nu op te laden via USB met de bijgeleverde Quick
charge kabel (2A).
NRG Tank
Het in gebruik nemen van uw Vaporesso NRG
tank. Bij een eerste gebruik en plaatsen van een
nieuwe coil is het noodzakelijk deze voor te
primen. Dit doet u door de tank aan de
onderzijde open te schroeven en enkele druppels
liquid rechtstreeks in uw coil te druppelen. Na
het voor druppelen schroeft u de tank weer
dicht.
Deze tank heeft een innovatief Slide-&-Fill
systeem. U schuift eenvoudig de topcap opzij om
de tank met liquid te vullen. Daarnaast zit er
onder de vaste driptip een anti spitback rooster
waardoor u nagenoeg geen liquid meer in uw
mond krijgt.
NRG Coils:
De NRG Tank maakt gebruik van innovatieve GT Coils. De coils zijn gemaakt van organisch katoen en
hebben een CCELL (Keramische kern) wat zorgt voor een geleidelijke verdamping van de vloeistof. En een
ongekende duurzaamheid van de coil op extreem hoge wattages. Bij de Tank krijgt u een tweetal coils
meegeleverd. 1 x GT8 0,15 Ohm coil, 1 x GT4 0,15 Ohm coil (vooraf geïnstalleerd).
Coil Vervangen:
Om uw coil te vervangen draait u de base los draait
er een nieuwe coil in, deze voor primen en u mag
na het vullen van uw tank weer verder dampen.

Revenger Mini Aan/Uit zetten:
Om de Revenger aan of uit te schakelen drukt u 5x kort achterelkaar op de vuurknop.
Automatische Coil Herkenning:
De Revenger zal uw weerstand uitlezen zodra uw tank contact maakt met de mod. Hij zal ook de type coil
uitlezen en automatisch overschakelen naar de juiste modus en in wattage modus gelijk het advies wattage
weergeven. Als uw tank van uw mod is geweest zal hij ook altijd vragen of het een nieuwe of oude coil is.
U dient dit te bevestigen.
Wisselen van modus:
Wanneer de Revenger is ingeschakeld de menu knop 3x snel achterelkaar indrukken. In het menu kunt u
met de “+” & “-“ toetsen wisselen tussen de keuze opties en met 1 klik op de menu knop weer bevestigen.
Keuze uit: VW (H/N/S), CCW , CCT, VT(NI,TI,SS) TCR(M1,M2) , RTC , BYPASS
System Set:
Wanneer de Revenger is ingeschakeld de menu knop 3x snel achterelkaar indrukken. In het menu kunt u
met de “+” & “-“ toetsen wisselen tussen de keuze opties, kies voor System Set. Met 1 klik op de menu
knop bevestigd u uw keuze.
Onder System Set kunt u de volgende instellingen aanpassen:
-tijd (tijd instellen die wordt weergegeven in screensaver)
-helderheid (helderheid scherm aanpassen)
-Puff counter (aantal inhaleringen die geregistreerd staan)
-Smart on/off (geavanceerde VW mode)
-Screen timeout (de tijd waarin hij op screensaver gaat)
-Light (verschillende verlichtingsopties in verschillende kleuren voor je achterkant van je boxmod)
-Version (firmware versie) nazien
-Default (fabrieksinstellingen van je settings)
Knoppen locken:
Wanneer de Revenger is ingeschakeld kunt u 3x achtereen op de vuurknop drukken om de knoppen te
locken. Op dezelfde wijze haalt u de lock er weer af.
Mod Specificaties:
 Chip: OMNI-Board
 Voltage bereik: 0 - 8.5V
 Output Wattage: 5 - 85W
 Weerstandsbereik: 0.05 - 5 Ohm
 Batterij: Interne 2500 mAh batterij
 Temperatuursbereik: 100°C - 315°C/ 280ºF - 600ºF
 Modussen: VW(H/N/S), CCW, CCT, VT(NI,TI,SS),
TCR(M1,M2), RTC, BYPASS
Tank specificaties:
 Inhoud: 2ml
 Gewicht: 48g
 Materiaal: RVS
 Anti-lek systeem
 Schroefdraad: 510
 Afmetingen:47 x 23mm
 Vullen via de bovenkant
 NRG4 0.15Ω GT Core coil (Pre-installed)

