
 

 

Handleiding  

Artikel: 111 

Naam: SMOK KOOPOR PRIMUS (KP300TC) 

Specificaties: 

 Capaciteit 3 x 18650 accu 

 Power range 1-300W 

 Voltage range 0.8V-12V 

 Modus VW/VT-NI/VT-TI/VT-SS316/TCR 

 Hoogte 100mm 

 Breedte 62.4mm 

 Dikte 28.4mm 

 Weerstand VT 0.06 - 2.0 ohm 

 Weerstand VW 0.1 - 3.0 ohm 

 Temperatuur modus 100-315°C / 100F-600F 

 In TC temperatuur coefficient instelbaar 

 Materiaal zink legering 

 Kleur RVS/grijs 

De Koopor gebruikt 3 18650 accu’s. Gebruik bij voorkeur het type 18650 30A of hoger. 

Plaats de accu’s met de plus polen naar het logo gericht en de min polen naar de onderkant.   

Meest gebruikte menu en knoppenfuncties: 

Om een optie te bevestigen wacht u dan ongeveer 5 seconden. 

 5x klikken om aan te zetten 

 3x klikken om in het menu te komen 

o [Schuifregelaar icoontje] wattage stand of temperatuurstand instelling 

o [coil icoontje] TC coil waarde instelling 

o [coil afbeelding] Corrigeer coilwaarde 

o [scherm icoontje] Instellingen voor het schermpje 

o [klok icoontje] Instellen tijd en datum 

o [puff icoontje] informatie en instellingen aantal pufjes 

o [batterij icoontje] informatie status accu’s 

o [tandrad icoontje] uitschakelen systeem of update firmware 

 Vuurknop indrukken om te dampen 

 Klein knopje boven om waarde wattage of temperatuur te verhogen 

 Klein knopje onder om waarde wattage of temperatuur te verlagen 

 5x klikken om bedieningsknopjes te vergrendelen, nogmaals om te ontgrendelen 

Overige functies zijn terug te vinden in de meegeleverde handleiding. 

 



 

 

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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