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Aspire Premium Kit

  Aspire Premium Kit

Bedankt voor uw aankoop van de Aspire Premium Kit. Lees onderstaande handleiding voordat u de e-
sigaret in gebruik neemt.



 

                        

Inhoud van de verpakking

Aspire Premium Kit:
* 1 Aspire CF VV + 1000mah batterij 
* 1 Aspire Nautilus Mini 
* 5 Replacement 1.8Ω BVC atomizers 
* 1 USB lader 
* 1 A/C adapter 
* 1 Engelstalige handleiding



Aspire Nautilus Mini

PYREX Glass tank

Drip tip

 Bovenste afdek ring

Vervangbare Atomizer (Aspire 
BVC)

aanpasbare luchtdoorvoer

Onderste afdek ring



  

1. Controleer of 
de bovenste 

afdek ring goed 
is vastgedraaid.

2. Draai de tank om 
(met het mondstuk 
naar beneden) en 
verwijder de onderste 
afdek ring.

Nautilus Mini vullen Liquid



    
     

Nautilus Mini vullen met Liquid

Bij het losdraaien van de onderste afdek ring, wordt als het goed is ook de Atomizer losgedraaid. Soms kan het gebeuren 
dat de Atomizer nog vast blijft zitten aan de luchtpijp in de tank. Als dit gebeurt, dan de Atomizer los draaien van en opnieuw 
bevestigen aan de onderste afdek ring.



   Nautilus Mini vullen met Liquid

3. Vul de tank met Liquid door deze 
langs het glas de tank in te laten 
lopen.

4. Om er voor te zorgen dat de tank 
goed afsluit, adviseren wij ook om 

een paar druppels Liquid op de 
siliconen ring aan te brengen

5. Draai de onderste afdekring 
nu weer vast op de tank.



   Nautilus Mini vullen met Liquid

Opmerking: 1. Zorg dat er liquid in het stalen buisje in het midden dan de tank komt.
2. Laat pas gevulde e-sigaret ongeveer 2 minuten staan voordat u begint met dampen.
3. Verwijder geen onderdelen zonder deze weer terug te plaatsen.



Ø1.1mm

Ø1.4mm

Ø1.8mm

De luchtdoorvoer regelen Airflow diameter: Ø0.9mm

De Nautilus Mini is voorzien van een regelbare luchtdoorvoer systeem. Meer lucht betekent minder 
hard trekken aan de e-sigaret en meer damp. Kies uw gewenste instelling door aan de 
luchtdoorvoer ring te draaien.



Dampen met de Premium Kit

1. Vul de tank met 
Liquid

2. Plaats de batterij door 
deze aan de tank vast te 

draaien



Dampen met de Premium Kit

3. Druk 5x kort achter elkaar 
op de aan/uit knop. De knop 
zal nu 3x knipperen om aan 
te geven dat de e-sigaret nu 
aan staat. Houdt de aan/uit 

knop ingedrukt zolang u een 
hijs neemt.

4. Verstel de onderste 
ring van de batterij om 
het gewenste wattage 
niveau van de batterij 

in te stellen.



Opladen van de batterij

De batterij moet worden 
opgeladen als u merkt 
dat er bijna geen damp 
meer uit de e-sigaret 
komt. Als de aan/uit 
knop 15x oranje 
knippert is dti ook een 
teken om de batterij op 
te laden.
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