
 

 

Handleiding  

Artikel: 311 

Naam: Vaporesso Nebula Kit 

Specificaties Nebula MOD: 

 Afmetingen: 82 x 48 x 32mm 

 Output Vermogen: met 18650 batterij: 5-80W, met 26650 batterij 5-100W 

 Batterij: 26650 of 18650 batterij (niet meegeleverd) 

 Modi Smart VW / CCW / VT / CCT / TCR / Bypass 

 Spanningsbereik: 0 -8.5V 

 Weerstand Bereik: 0,05-5 ohm 

 Temperature Control Range: 100-315 ° C / 200F-600F 

 Display: 0,69 OLED 

 Materiaal zink en aluminium Alloy 

 510 aansluiting 

 USB oplaadbaar (wordt niet aangeraden) 

 Firmware upgradeable 

   Specificaties Veco One tank: 

 Capaciteit: 2 ml 

 Top airflow 

 Top fill systeem 

 Afmetingen 22x48mm 

 Delrin driptip 

 510 aansluiting 

 Pyrex glas 

 Lekvrij design 

 Geschikt voor direct long inhalatie 

    Hoe te vullen: 

 Draai de top cap incl. mondstuk en airflowring van de tank 

 Vul de tank tot iets onder de bovenrand en schuif de topcap terug in positie.  

 Vul niet in het midden maar laat de vloeistof via de zijwand in de tank lopen. 

 Bevochtig altijd de coil voor eerste gebruik door het katoen in de coil goed te 

bevochtigen met liquid en laat deze even intrekken. 



 

 

 

Coil wisselen: 

 Draai de base aan de onderkant van de tank los 

 De coil zit in de schacht van de tank, houd de tank rechtop, de coil valt uit de schacht. 

Help de coil eventueel een handje mee als deze niet direct loskomt. De coil zit los in 

de tank, niet geschroeft. 

 Plaats een nieuwe coil in de schacht van de tank en draai de base terug op de tank. 

Plaatsen van de accu 18650, 26650: 

De vaporesso Nebula kan overweg met twee type accu’s: 18650 en 26650. Voor de 18650 

wordt een adapter meegeleverd. De pluspool van de accu komt bij het plaatsen aan de 

bovenkant. Hier zit een verend contactpennetje. Bij gebruik van de 26650 wordt de adapter 

niet gebruikt.  

Gebruik van de Vaporesso Nebula en menu: 

 Met vijf keer klikken op de vuurbutton schakelt het apparaat aan.  

 Met de grote driehoek toets 2 seconden ingedrukt houdend kan met de modus 

veranderen van wattage naar TC naar bypass etc.. voor elke modi wordt deze toets 

opnieuw ingedrukt.  

 Met de kleine toetsjes kan de waarde van de modus opgehoogd of verlaagd worden.  

 Kantelen van het scherm kan middels het indrukken van beide kleine toetsjes 

 De toetsen beveiligen kan middels het gelijktijdig indrukken van de driehoektoets en 

de rechtse kleine. 

 Druk om te dampen de vuurknop in en houd deze korte tijd ingedrukt. 

 

 

 

 



 

 

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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