GEBRUIKSAANWIJZING
SMOK STICK V8 2ML
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Smok Stick V8 Baby Kit is geschikt voor zowel
beginnende als gevorderde dampers. De TFV8 Baby
Tank beschikt over een eenvoudig en snel kind veilig
vulsysteem. De tank heeft verstelbare air flow en is
gemaakt van roestvrij staal en Pyrex glas

DE BATTERIJ
De batterij zet u aan en uit door 5x achter elkaar op de vuurknop te drukken. Wanneer de batterij wordt
ingeschakeld knippert het lampje rondom de vuurknop 4x achter elkaar. De Smokstick V8 batterij heeft een
vermogen van 2000 mAh. Met de meegeleverde Micro USB kabel kan de batterij worden opgeladen.
Tijdens het opladen kunt u de Smokstick gebruiken. Wanneer het lampje rondom de vuurknop 15x achter
elkaar knippert, is het voltage van de batterij lager dan 3,3V. Dit is een indicatie dat uw batterij moet
worden opgeladen. De batterij is voorzien van diverse beveiligingen, waaronder een beveiliging die de
batterij uitschakelt als u langer dan 8 seconden op de vuurknop druk, dit om oververhitting te voorkomen.
BABY BEAST TANK 2ML
De Smok TFV8 Baby Beast Tank kan via de bovenkant gevuld kan worden. Door de topcap in te drukken
en tegen de klok in te draaien wordt de sleuf zichtbaar waar u de tank kunt vullen. De driptip is
opgebouwd uit twee lagen waardoor de luchtstroom zo wordt gevormd dat deze niet te heet wordt. In de
base van de tank is een regelbare air
flow verwerkt deze kunt u naar wens
instellen door hem verder open of wat
verder dicht te draaien.
DE V8 BABY-M2 CORE COIKLS
Deze kit wordt geleverd met 2 coils met
een weerstand van 0.15Ω en 0.25Ω. Dit
Resulteert in een volle smaak en
aanzienlijke smaakvolle damp.
Specificaties TFV8 baby tank:
Afmeting: 22mm x 50mm
Capaciteit: 2 ml
Aansluiting: 510
Specificaties Stick V8 2000 Batterij:
Afmeting: 22mm x 83mm
Capaciteit: 2000mAh
Voltage bereik: 3.4 – 4.2V

