
 

 

 Handleiding  

Artikel: 666 

Naam: 165W ESIGE Eiffel T1 TC/VW 4000 mah zilver 

Specificaties: 

 Snel en draadloos opladen 

 Wattage instelbaar van 1W - 165W 

 Temperatuur instelbaar van 100° C - 315 °C / 200F - 600F 

 Weerstandbereik in TC modus 0.08 - 1.0 ohm 

 Weerstandbereik in Watt modus 0.16 - 2.0 ohm 

 Batterijcapaciteit 4000 mah 

 Afmetingen 95 x 23 x 52.3 mm 

 5-click protection 

 Helder OLED display 

 Spring loaded centerpin 

Knoppenfuncties: 

 Aanzetten: 5x klikken op vuurbutton (grote knop) 

 Plus knop: verhogen wattage of temperatuur 

 Min knop: verlagen wattage of temperatuur 

 Plus en Min knop samen ingedrukt: switch van temperatuur naar watt of andersom. 

 Na 600F temperatuur is de volgende stap OFF stand (plus toets) 

 Onder 200F temperatuur switcht de eiffel automatisch naar celcius temperatuur (min 

toets) 

 Locken: 5x klikken 

 Uitschakelen: vuurknop en plus knop 4 seconden samen ingedrukt houden.  

 

Opladen: plaats de Eiffel op het oplaadplaatje. Het oplaadplaatje moet voorzien zijn van 

stroom via een usbpoort. 

Onderhoud en waarschuwingen: 
 
Laad een nieuwe batterij voor het eerste gebruik goed vol. Maak het contactpunt regelmatig schoon 
met een schone tissue. Vermijd vocht, vuil, valpartijen en scherpe voorwerpen. 
Vervoer een losse batterij niet in de broekzak bij metalen voorwerpen om kortsluiting te voorkomen. 
Zet een batterij aan en/of uit dmv 5 x snel klikken binnen 3 seconden op de button. 
(ontvangen batterijen staan meestal uit) 
Zet het apparaat uit tijdens vervoer, dit voorkomt doorbranden van batterij en/of atomizer. 
Laad een batterij nooit op zonder toezicht 
Gebruik alleen een max 1A AC wandadapter icm micro USB kabel om uw batterij mee op te laden! 
Gebruik de micro USB poort met beleid, op een afgebroken USB poort rust geen garantie. 
Gebruik nooit USB wand adapters van iphone/ipad ed om uw batterij mee op te laden. Dit zijn vaak 
2.0A snelladers die uw batterij ernstig kunnen beschadigen, of uzelf letsel kunnen bezorgen. Denk om 
uw veiligheid en gebruik alleen wandadapters door ons geadviseerd. Houd het apparaat buiten bereik 
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http://www.e-cig4u.nl/1A-USB-wand-adapter

