NL
extreem vochtige omgevingen. Houd het product en de accessoires uit de
VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor een veilig en doeltreffend gebruik van dit product en de bijbehorende
accessoires adviseren wij u de volgende instructies volledig te lezen en
strikt de operationele procedures in deze handleiding genoemd te

observeren en te verwijzen naar de brochure die in de verpakking van het
producten / accessoires bijgesloten zit. Dit product is bedoeld voor

volwassen rokers. Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige

plaats voor latere raadpleging. Onjuiste behandeling van dit product kan

mogelijk leiden tot persoonlijk letsel of fysieke schade. De fabrikant is niet

verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik
dat buiten het normale gebruik in deze handleiding valt.

Dit product wordt afgeraden voor niet-rokers, jonge mensen onder de

wettelijke leeftijd, zwangere of borstvoeding gevende vrouwen en mensen
met algemene slechte gezondheid.

Bewaar het product buiten bereik van kinderen en minderjarigen te allen
tijde.

ONDERDELEN VAN HET PRODUCT

Dit product is een hightech-product en de onderdelen zoals de batterij, de
micro USB-kabel en de tank deel zijn speciaal gemaakt voor dit product.

Het is raadzaam exclusieve onderdelen en accessoires die zijn aangegeven

buurt van warmtebronnen. Gebruik alleen de Aspire originele

reserveonderdelen en accessoires. Ontlaad de batterij altijd volledig

voordat het opladen. Lees de samenstelling van de e-liquid vóór gebruik,
en het product niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de
onderdelen van de e-liquid. Gebruik het product niet als u last van

aandoeningen van de luchtwegen en / of cardiovasculaire systeem heeft.
Het product niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding. Slik

geen onderdelen in van het product of de accessoires en probeer deze niet
te openen of te knoeien met de onderdelen van het product of de

accessoires. Het apparaat hoeft niet aangestoken te worden. Om te

voorkomen dat hij prestaties verliest, haal de batterij uit de USB lader

wanneer deze volledig opgeladen is en in het geval van anomalieën, de

geur van verbrande of abnormale vervorming van een van de onderdelen

1* BOXX Capsule 2.0 ml (Voor Nautilus Spoel)

Output modes: VW/VV/BYPASS

1* Nautilus 2S Mesh Spoel 0.7Ω
1* Nautilus Spoel Adapter
1* Reserve Druppelpunt

1* Gebruikershandleiding
Uitzicht van de onderdelen:

druppelpunt te verwijderen

een optimale uitvoering van uw Vape apparaat, is het aan te raden om 30
alleen de Aspire muurlader te gebruiken die meegeleverd om de kosten

3. Trek het spoel onderdeel eruit

van dit apparaat en niet proberen op te laden met een lader van een

Druppelpunt
Metalen Deksel
van de Capsule

apparaat met een ander type lader. Gebruik van het product tijdens het
opladen wordt niet aanbevolen. Verwijder de productonderdelen op
speciale collectie/afgifte punten.

Om te voorkomen dat er iets misloopt, moet u altijd uw apparaat

5. Plaats het spoel onderdeel terug in de capsule
6. Plaats de capsule terug in de mod

7. Schroef de druppelpunt op zijn plaats en sluit de metalen afdekking van
de capsule.

Vuurknop

“-” Knop

beschadigde wrapper
punt weg.

• Vervangbare batterijen niet zijn opgenomen in de set.

• Het gebruik van niet-gecertificeerde batterijen kan leiden tot een storing
of beschadiging van het product en tot het vervallen van de garantie.

OLED-scherm

Instructies:
Scherm
Weergave:
“LOCKED
CLICK 5X”
Weergave:
“SYSTEM OFF”

Draai het
scherm om

wanneer u uw apparaat in uw zak, tas zit.

• Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen

• Wanneer u een nieuwe coil gebruikt, laat de POD 5
minuten staan na het vullen zodat het katoen de liquid kan
opnemen alvorens gebruik.
• Lat de POD niet geheel leeg raken. Vul de POD bijtijds om droge hits en
schade te voorkomen.

Zet het
scherm aan/uit

• Gooi de lekkende accu's op een speciaal verzameling / afvalverwijdering

(-5 ° C/50 ° C). Vermijd het gebruik van het product in oververhitte of

4. Vervang de gebruikte spoel

Metalen Huls
van de Batterij

“+” Knop

Vermijd blootstelling van het apparaat aan te hoge of te lage temperaturen

Op het scherm verschijnt: “LOW RES”

Installatie van de Spoel :

• Gebruik geen beschadigde batterijen of accu's of met een gescheurde of

Breng uw apparaat niet in contact met water of andere vloeistoffen.

Lage weerstandsbeveiliging

Opmerking: de batterij is niet inbegrepen

van de batterij aangeeft. (Zie de instructies). Het gebruik van een lege,

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

Op het scherm verschijnt: “SHORTED”

Afmetingen: 52.5*24*87 mm

WAARSCHUWINGEN VOOR VERVANGBARE BATTETRIJ:

garantie.

Kortsluitingsbeveiliging

0.91 inch OLED-scherm

1* Pak O-ringen

Producten met een interne batterij verlaten de fabriek reeds volledig

weerstand veroorzaken en de daaruit voortvloeiende annulering van de

Ondersteunde weerstand: 0.1-3.5Ω

2. Neem het capsule systeem eruit

vergrendelen of uitschakelen wanneer het niet in gebruik is. Vooral

droog of gedraineerd tank/POD kan onmiddellijke schade aan de interne

Op het scherm verschijnt:
“CHECK ATOMIZER”

ongeoorloofde bewerkingen die het product kunnen beschadigen. Voor

aan het product en de annulering van de garantie.

opgeladen. Niet opladen totdat de resterende oplaadindicator het signaal

Open circuit beveiliging

Continue brandtijd: 1-15s

1* Moersleutel

Op het scherm verschijnt: “10S OVER TIME”

Output vermogen bereik: 1-60W
Output voltage bereik: 0.5-8.4V

1* 510 Druppelpunt Adapter

Batterij Klep

Vaping over-tijd
bescherming (1-15s)

Batterijtype: verwisselbare enkele 18650-batterij

1* Nautilus BVC Spoel 1.8Ω

Vermijd direct contact van de e-liquid met de mond. Vermijd alle

seconden te laten tussen het ene trekje en het andere. Het is raadzaam

Beschermende kenmerken:

Capaciteit van de capsule: 2.0 ml

1. Verwijder het metalen deksel van de capsule en draai het los om de

Veiligheid opmerking:

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

Specificaties:

1* BOXX Mod (Batterij niet inbegrepen)

van het apparaat of de accessoires, stop onmiddellijk met het gebruik.

te gebruiken. Gebruik van onderdelen en / of accessoires die niet specifiek
gemaakt zijn voor dit apparaat kan leiden tot een storing en / of schade

Inhoud:

Handelingen
Druk 5 keer snel op
de vuurknop
Druk de vuurknop 2
seconden in in de
vergrendelingsmodus.
Druk 3 keer snel op
de vuurknop

Opmerkingen
Om de mod te
ontgrendelen, druk je 5
keer snel op de vuurknop

Laagspanningsbeveiliging
Beveiliging tegen
oververhitting
Bescherming tegen verkeerd
geplaatste batterijen

Op het scherm verschijnt: “LOW BATTERY”
Op het scherm verschijnt: “TOO HOT”
Het apparaat stopt met opladen

Opladen:
Het apparaat heeft geen oplaadpoort, haal de batterij eruit en laad de
batterij apart op.
Installatie van de Batterij:

Om het weer aan te zetten,
druk je 5 keer snel op de
vuurknop.
De “+” en “-” knoppen
werken niet, alleen de
vuurknop

Druk tegelijkertijd op de
“+”en “-” knop

Instellingen van de parameters:
Handelingen

Het vullen van de capsule:

1. Verwijder de metalen afdekking van de capsule

2. Voeg e-liquid toe (Til de siliconen afdichting op)
3. Sluit de metalen afdekking van de capsule

Druk tegelijkertijd op de
vuurknop en op de “+” knop
Druk op de “+”/“-” knop
Druk tegelijkertijd “-” knop
en de vuurknop

Apparaat
Stel de output modus in
Stel het vermogen/spanning in

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN E-LIQUIDS DIE
NICOTINE BEVATTEN

Vergrendelen of ontgrendelen van de
"+" en "-" knoppen

Voor het gebruik maken van e-liquids welke nicotine bevatten lees de
volgende informatie aandachtig.

E-LIQUIDS DIE NICOTINE BEVATTEN:
Gebruik geen e-liquids die nicotine bevatten wanneer u allergisch bent
voor een van de ingrediënten van de e-liquid (zie verpakking van uw
e-liquid voor meer details).
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Nicotine is een zeer verslavende stof. Nicotine bevattende e-liquids
worden niet aanbevolen voor:
• Niet-rokers
• Jongeren onder de wettelijke leeftijd.
• Zwangere of borstvoeding gevende vrouwen; nicotine staat bekend dat
het de placenta door kan dringen en wordt uitgescheiden in de
moedermelk;
• Mensen met algemene slechte gezondheid; zoals hart- en vaatziekten,
maag en duodenale ulcera, lever- of nierproblemen, lange termijn keel
ziekte of probleem ademhaling als gevolg van bronchitis, emfyseem or
astma;
• Wie diabetes heeft, kan nicotine je bloedsuikerspiegel beïnvloeden.
• Mensen met de volgende medicatie;
• Theofylline (voor de behandeling van ademhalingsproblemen)
• Ropinirole (voor de behandeling van rusteloze benen syndroom)
• Clozapine (voor de behandeling van schizofrenie)
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Als u te veel nicotine inhaleert of het product gebruikt, kunnen de
volgende effecten optreden:
• Flauw gevoel;
• Misselijkheid (gevoel ziek)
• Hoofdpijn
• Hoesten
• Irritatie van de mond of keel
• Duizeligheid
• Maagklachten
• Hik
• Neusverstopping
• Braken (ziek)
• Hartkloppingen
• Abnormale hartslag
Als u één van deze bijwerkingen ervaart; met inbegrip van mogelijke
bijwerkingen niet opgenomen in deze brochure, stop met het gebruik van
het product, als de effecten blijven nadat u bent gestopt, raadpleeg dan
uw arts of zorgprofessional en vestig hun aandacht op deze bijsluiter.

