Council Of Vapor (COV) Trident 60 Watt
Temperature Controle Box Mod
Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl
De Trident Box Mod is een nieuwe aanwinst in The Council of Vapor serie.
Dit compacte staaltje werk vuurt tot 60 watt. De MOD heeft een
smart chip, waardoor dampers uit drie verschillende standen kunnen
kiezen: Soft, Standard, Power De MOD maakt gebruik van een 18650
uitneembare batterij Tevens kan er via de micro usb poort worden opgeladen.
Installatie & eerste gebruik
Open de Trident door de schuifknop (links onder) opzij te
zetten zodat de buiten sleeve verwijderd kan worden. De
Trident maakt gebruik van 1 losse 18650 accu welke niet is
bijgeleverd. Na het plaatsen van de accu plaatst u de sleeve weer
over de Trident. Het kan zijn dat de Trident gelocked staat. U
ziet dan een slotje in uw display. Door 3 keer op de vuurknop te
drukken kunt u de Trident locken of unlocken.
Wanneer de Trident staat kunt u door middel van 5x klikken op
de vuurknop in het hoofdmenu komen. Hierin vindt u de
functies: power on/off, kunt u wisselen tussen Temperature en
Power mode, Wisselen tussen Temperature units, kiezen of u uw
display links of rechts gedraaid wilt hebben en kunt u de Bypass
(mechmode) functie instellen. Met de vuurknop bladert u door
de hoofdopties in het hoofdmenu en met de kleine zilveren (+ &
-) knoppen kunt u de instellingen veranderen, na de juiste
instelling blijft u met de vuurknop door het hoofdmenu bladeren
tot u “exit menu” bereikt. Druk vervolgens op de onderste
zilveren – knop en u verlaat het hoofdmenu.

COV Trident 60 W BOX MOD
Merk
Council of Vapor
Model
Trident 60 Watt
Accu
1x 18650 Accu (exclusief)
Lengte
40 mm
Breedte
23 mm
Hoogte
90,3 mm
Variabel Wattage 1 – 60 watt
Weerstand Coils Vanaf 0,2 Ω
Bijzonderheden
LED display
Micro USB
Temperature Control functie
Mech(Bypass) functie
5 memory modes
3 afvuur modes:
Soft,
Standard,
Power

Met de onderste kleine zilveren knoppen kunt u switchen tussen de verschillende modes: Soft, Standard & Powerful.
Gebruik Memory Slots (M1- M5)
Zet uw Trident in Standard mode. Wanneer u 1x op de vuurknop drukt en vervolgens de zilveren + knop (bovenste)
nu kunt u switchen tussen de 5 voorgeprogrammeerde Memory Slots, m1 t/m m5. Om de voorgeprogrammeerde slot
van uw keuze aan te passen drukt u op de kleine zilveren – knop (onderste) en kies uw gewenste temperatuur door
de + & - knop te gebruiken, kies vervolgens de vuurknop om de gewenste setting in te stellen. Deze zal nu voor alle
modes, Soft Standard & Powerful beschikbaar zijn.
Bijzonderheden:
Wanneer de weerstand van de coil te laag is om af te vuren zal de Trident aangeven “Low Resistance”
Wanneer er kortsluiting in de coil plaatsvind zal de Trident aangeven “Atomizer Short”
Wanneer het niveau van uw accu lager is dan 3,2volt is zal de Trident aangeven “Low Battery”
Wanneer het batterij output niet voldoende is zal de Trident aangeven “Check Battery”

