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Artikel: 117 

Naam: Smok Pioneer E-pipe  

 

 

  Specificaties:  

 Maakt gebruik van een 18350 batterij met flat top. 

 Magnetische schakelaar 

 Button locking ring: u kunt de button knop vastzetten met de locking ring aan de 

topzijde van de button knop 

 Batterij is vanaf de bovenkant te installeren 

 510 en Ego aansluiting 

 Rubberen soft grip sealing, dit voorkomt losglippen in de hand en vingerafdrukken 

 Klein en handzaam 

 Grote drukknop 

 Wordt geleverd met een 7 Amp. zekering voor extra veiligheid (te gebruiken met lage 

ohm coils om kortsluiting te voorkomen) 

 Werkend voltage: 3.7-4.2 V 

 Hoogte 56,2 cm, breedte 37 mm 

 Gewicht 87,2 gram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij raden aan een verstuiver met een weerstand van 1.8 ohm (single coil) of 1.5 ohm (dual 

coil) te gebruiken op de Pioneer E-Pipe om het beste dampresultaat te behalen. Bij gebruik 

van lagere ohm coils raden wij aan de 7-Amp zekering te gebruiken. Plaats deze met de 

pluspool aan de onderzijde van de batterij (platte kant tegen de vering). 

 

Let op: de Pioneer E-Pipe MOD wordt geleverd als body. 

Voor een volledig pakket heeft u ook 18350 batterijen, een oplader en een verstuiver  en 

liquid nodig. Deze worden niet meegeleverd. 

U kunt zelf uw favoriete E-Pipe MOD samenstellen. 

 



 

 

Tip: Indien u een verstuiver gebruikt met verwisselbare 510 driptip, is de Steel longpipe 

driptip een aanrader om van het geheel een "pijp" te maken. 

 

Gebruik: 

 Plaats de 18350 accu in de houder van de pijp (dat zit onder de vuurknop). Optioneel 

is  aan de onderzijde (min pool) van de accu de zekering vast te zetten (magnetisch). 

 Draai het schroefdeksel weer terug op de pijp.  

 Klik 5x op de vuurknop om de pijp aan te zetten.  

 Plaats een geschikte gevulde clearomizer op de fitting.  

 U kunt dampen door op de vuurknop te drukken.   

Knop beveiligen 

 De vuurknop is te beveiligen tegen ongewenst indrukken door de draairing aan de knop te 

verdraaien. Hierdoor wordt de vuurknop vergrendeld. 

 

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 
van kinderen. 
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