
 

 

Handleiding  

Artikel: 306 

Naam: SMOK X8 

Specificaties Smok X8 

 Merk  Smoktech 

 Kleur  Zwart / Zilver / Rainbow 

 Afmetingen  88.5mm (L)  x 24.5mm (D) 

 Afmetingen tank  57mm (L) x 24.5mm (D) 

 Materiaal tank  RVS / Pryex glas 

 Inhoud tank  2ml 

 Capaciteit  3000 mAh 

 Gewicht  88.5 gram 

 Aansluiting  510 

 Inhalatiemethode  Direct Long (DL) 

 Voltage range  3.4V - 4.2V 

 Standby current  <200uA 

 Regelbare airflow (luchttoevoer)  Ja - Top airflow (bovenkant) 

 Oplaadmethode  Micro USB poort 

 Vulmethode  Top-fill (bovenkant) d.m.v. schuifsysteem 

 Vervangbare coils  Smok TFV8-X Baby coils 

 Batterij indicator  Ja - via de LED vuurknop 

 Drukknop bescherming  5 x klikken (= aan of uit zetten) 

 Power instelmogelijkheden  Nee 

 Accu  Intern - niet verwisselbaar 

 Gereguleerde bescherming  Ja 

 Pass-trough functie  Ja - te gebruiken tijdens opladen 

 E-liquid advies  50-90%VG (best 70%VG) 

 

Knoppenfunctie batterij: 

 

 Aan/uitzetten: 5x klikken op vuurknop 

 Dampen: vuurknop ingedrukt houden.  

 

Ledindicator batterij: 

 

 Bij 4x knipperen is de batterij leeg en moet deze opgeladen worden. 

 Tijdens het opladen zal het ledje rood zijn 

 Bij volledig opgeladen gaat het ledje uit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wisselen van de coil: 

 

 Als de tank nog vloeistof bevat, leeg dan eerst de tank.  

 Draai de tank van de batterij 

 Draai de onderkant ring en de bovenkant ring van de tank af, het glas komt dan los. 

 Draai de oude coil uit de ring, en plaats de nieuwe coil terug in de ring. 

 Bevochtig de binnenkant van de coil met liquid als ook de zijkantjes waar wit tissue te zien is. 

 Plaats het glas op de onderste siliconen ring wat zich op de onderste metalen ring bevindt 

 Draai vervolgens de bovenste ring vast op het schroefdraad van de coil. 

 Draai voorzichtig de onderdelen aan totdat het glas vastgeklemd zit tussen de bovenste en de 

onderste ring.  

 

Vullen van de tank: 

 

 Duw de bovenste ring met mondstuk zijwaards van de tank.  

 Plaats het tuitje van het flesje liquid in de sleuf aan de bovenkant-zijkant 

 Vul de tank met liquid.  

 Sluit de bovenkant door de bovenste ring weer zijwaards terug te duwen 

 Neem bij een nieuwe coil eerst vier hijsjes zonder indrukken van de vuurknop.  

 U kunt dampen.  

 

 

 

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 4 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 500 Mah 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 van kinderen.  
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