De Eleaf Tessera Kit is een veelzijdige, stijlvolle Kit met een
ingebouwde 3400mAh batterij. De Tessera Boxmod kan een
maximaal vermogen van die max 150 watt leveren. De Boxmod
is voorzien van een 2A Quick charge functie. Bovendien beschikt
de Tessera over een 1.45-inch kleurenscherm en een geheel
nieuw userinterface met 5 optionele themakleuren. De Tessera
Kit komt met de Ello TS tank. De krachtige tank maakt gebruik
van de Eleaf HW coils. De tank is voorzien van een intrekbare
top-fill systeem

Eerste gebruik:
-Bij een eerste gebruik of nieuwe coil (verbrandingselement) is het noodzakelijk
deze van liquid te voorzien (primen).
-U draait de tank van de batterij en opent de tank aan de onderzijde. Hier treft
u de coil aan.
-U primed de coil voor door op elk stukje zichtbare katoen een druppel liquid te
doen alsook een paar druppels rechtstreeks in de coil.
-U draait de tank weer dicht en op de batterij
-Aan de bovenzijde van de tank staat een aanduiding waar de tank
opengeschoven kan worden. Hier kunt u de tank verder opvullen.
-laat de tank circa 10 minuten intrekken met vloeistof alvorens u gaat vapen.
Eleaf HW coils
Bij de set worden 2 varianten HW coils toegevoegd, 1x de HW1 coil en 1x de HW2 coil. Daarnaast is er nog een breed
scala aan HW Coils los verkrijgbaar welke aan uw vape behoefte voldoet.
In-en uitschakelen:
het apparaat kan in- of uitgeschakeld worden door 5 keer op de vuurknop te drukken.
Opladen:
het apparaat kan via de USB-poort via een stopcontact of een computer worden opgeladen.
Firmware bijwerken: de firmware kan worden bijgewerkt door het apparaat via een Micro USB-kabel aangesloten op de
USB-poort aan te sluiten op een computer. U gaat hiervoor naar de site www.eleafword.com
Algemene bediening:
1. Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u drie keer snel op de vuurknop om het hoofdmenu te openen.
2. Druk herhaaldelijk op de + of de - knop om te kiezen uit (1) MODE, (2) SET, (3) INFO en (4) KLEUREN en druk
één keer op de Fn-knop om uw keuze te bevestigen. In de submenu's kun je op dezelfde manier de vape modus
kiezen, bepaalde functies in- of uitschakelen, de kleur van de interface aanpassen, etc. (druk op de +/- knop om
te verplaatsen of aan te passen en druk eenmaal op de Fn-knop om te bevestigen).
3. Nadat de instellingen zijn voltooid, drukt u eenmaal op de vuurknop om terug te gaan naar de hoofdinterface.
Tijdsnotificatie:
Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kunt u met één druk op de vuurknop de tijd bekijken.
Afstellen van het wattage:
-in VW/RTC-modus kan het wattage worden aangepast door op de knop "+"/"-" te drukken. Houd de knop "+"/"-"
ingedrukt om het wattage snel te verhogen / verlagen.
-In de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) moet u eerst naar SET-POWER gaan en vervolgens op de +/- knop
drukken, om het wattage in te stellen.
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. © 2017-2018 www.vape-shop.nl.

Aanpassen van de temperatuur:
druk in de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) op de knop "+"/"-" om de temperatuurinstelling te verhogen /
verlagen.
Vergrendelen en ontgrendelen van de + en - knoppen:
houd de knoppen + en - tegelijkertijd ingedrukt om de knoppen te vergrendelen en ontgrendelen.
Andere functies van de Fn-knop:
Snel schakelen tussen vaping-modi: houd de Fn-knop ingedrukt om snel te schakelen tussen POWER (VW), RTC (realtime klok), TC-NI, TC-TI, TC-SS , TCR-M1, TCR-M2 en TCR-M3-modi. b)
Beeldscherm in- / uitschakelen:
wanneer het apparaat in de hoofdinterface in de standby-modus is geplaatst, hoeft u slechts één keer op de Fn-knop
te drukken om het beeldscherm in of uit te schakelen. Door het beeldscherm in de standby-stand te zetten, bespaart
U stroom en worden onbedoeld drukken op de + en – knoppen voorkomen.
Specificaties:
Afmeting MOD : 42 x 30.5 x 82.7mm
Afmeting Tank: 25 x 46mm
-1.45-inch kleurenscherm
Batterij capaciteit: 3400mAh
Maximaal snel laden: 2A
Uitgaand Wattage: 1-150W
Uitgaande modus: VW/ RTC/ TC ( Ni/ Ti/ SS/ TCR)
Weerstand: 0.05-1.0Ohm ( TC modi) / 0.1Ohm-3.0Ohm ( VW/ RTC modi)

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. © 2017-2018 www.vape-shop.nl.

