Mededeling voor de gebruiker
Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing
grondig door alvorens u het product in gebruik neemt. Als u vragen heeft over het product
of het gebruik ervan, neem dan contact op met De Hoornse Damper of ga naar de website
van E-leaf: www.eleafworld.com.
Hoe te gebruiken?
Hoofdstuk 1: Het apparaat
1. Vuurknop (verborgen)
2. 0.96” display (OLED scherm)
3, Verstel knoppen
4. “+ “ knop
5. “-”knop
6, Micro USB poort
In- en uitschakelen: het apparaat kan in- of uitgeschakeld worden door 5 keer snel
achterelkaar op de vuurknop te drukken. Als het apparaat is ingeschakeld, moet u de
vuurknop indrukken (en ingedrukt houden) als u een haaltje neemt.
Stealth aan/uit: Druk tegelijkertijd op de vuurknop en de “-” knop als het apparaat is
ingeschakeld om te switchen tussen Stealth aan en Stealth uit. Als de Stealth is
ingeschakeld kunt u dampen zonder gebruik te hoeven maken van het OLED-scherm, en
hoeft u de vuurknop maar één keer in te drukken om de huidige instellingen te zien.
Verstelknop vergrendelen/ontgrendelen: Als u de “-” en de “+” knoppen 2 seconden
lang tegelijkertijd ingedrukt houdt als het apparaat is ingeschakeld dan zal de verstelknop
worden vergrendeld en verschijnt op de display de melding “Key Lock” (Toets
Vergrendeld). Op dezelfde wijze kan de toets ontgrendeld worden. Even 2 seconden
ingedrukt houden en de melding “Key Unlock”. Wanneer u bijvoorbeeld uw ideale instelling
hebt gevonden kunt u deze instelling met de functie “Key Lock”veilig stellen.
De Display-modus veranderen: Houd de “-” en de “+” knop 2 seconden tegelijkertijd
ingedrukt als het apparaat is uitgeschakeld en het scherm zal 180 graden draaien. Door
deze handeling kunt u het scherm vanuit 2 verschillende hoeken bekijken.
Parameterinstellingen: Parameters zijn V (stroom-spanning), A (stroom-Ampere), P
(totaal aantal haaltjes) en S (damptijd verstreken in seconden). Druk keer op de vuurknop
als u in de VW modus bent en daarna 1 keer op de “-” knop. Druk op de “+” knop om over
te schakelen naar de V, A, P of S-parameters als de huidige parameter knippert.
Druk 3 keer op de vuurknop en daarna 2 keer op de “-” knop als u in de TEMP-/TCRmodus bent en als de huidige waarde die op het scherm staat aangegeven W is. Als W
knippert moet u weer op de “-”knop drukken om naar A te gaan om vervolgens op de “+”
knop om over te schakelen naar de P,S en W parameters.

Pre-heatfunctie: Als het apparaat wordt ingeschakeld, dan moet u de vuurknop en de “+”
knop tegelijkertijd indrukken om naar de regelinterface te gaan. Druk daarna een keer op
de “+” knop om naar het instellingen menuvan de Pre-heatfunctie te gaan. En daarna op
de vuurknop om te switchen tussen preheat-voeding en tijd. Druk op de “+” knop of de “-”
knop om aan te passen. Houd de vuurknop lang ingedrukt om te bevestigen.
Powerbank functie: Dankzij de batterijcapaciteit van 4600 mAh, kunt u het apparaat ook
gebruiken als powerbank, bijvoorbeeld om uw mobiele telefoon op te laden. Voorwaarde is
wel dat u in het bezit moet zijn van een USB Micro B naar USB Micro B OTG oplaadkabel,
welke niet wordt meegeleverd.
Druk tegelijkertijd op de vuurknop en op de “+” knop als het apparaat wordt ingeschakeld,
en daarna 2 keer op de “+” knop om naar de interface voor het opladen via de USBaansluiting te gaan, en druk daarna op de “-” knop om Aan of Uit te selecteren. Kies Aan
om de omgekeerde laadfunctie in te schakelen. Druk 3 keer op de vuurknop en daarna op
de “+” knop om tussen de verschillende modussen te switchen. Kies de USB
Oplaadmodus en maak via de USB-kabel verbinding met uw electronische apparatuur
(bijvoorbeeld uw mobieltje) om op te laden.
Van dampmodus veranderen: Druk 3 keer snel achterelkaar op de vuurknop om naar de
opties voor de modus te gaan. Druk daarna op de “+” knop om te schakelen tussen
VW/TEMP (Ni,Ti, SS316)/TCR (M1,M2,M3) modussen. Druk 1 maal op de vuurknop om te
bevestigen. Druk tijdens het knipperen in de TEMP-/TCR modus op “-” om naar het
submenu te gaan. Druk daarna op de “+” knop om te kiezen tussen: Ni/Ti/SS316 (TEMP
modus) of M1/M2/M3 (TCR modus). Druk 1 keer op de vuurknop om te bevestigen.
1) VW modus (wattage modus):
Het apparaat kan in de VW modus een coil aan met een weerstand die tussen de 0,1 ohm
en 3,5 ohm ligt.
Wattage verstellen: In deze modus kan het uitvoerwattage worden ingesteld van 1 Watt
tot 200 Watt door op de “+ “ knop of de “-” knop te drukken om het wattage te vergroten
dan wel te reduceren. Houd de “+” knop dan wel de “-” knop lang ingedrukt om het
wattage niveau sneller te vergroten dan wel te reduceren.
2, TEMP (Ni,Ti,SS316) / TCR (M!,M2,M3) modussen:
Indien het apparaat staat ingesteld op de TEMP (Ni,Ti, SS316) modussen, dan kan het
apparaat apart met coils van nikkel 200, titanium en roestvrij staal (316) werken. In de
TCR modus (Temperature Coefficient of Resistance) kan het apparaat met coils met
verschillende temperatuurinstellingen werken binnen verschillende TCR-waardebereiken
en kunt u de TCR instellen op verschillende waarden binnen het juiste bereik. (weerstand
van coil: 0.05 ohm tot 1,5 ohm).
Het instellen van de TCR modus (M1,M2,M3): als het apparaat is uitgeschakeld moet de
de vuurknop en de “+” knop tegelijkertijd ingedrukt houden zodat het instellingen menu
van de TCR modus (M1,M2,M3) verschijnt:
1. Druk op de “+” knop of op de “-” knop om te kiezen tussen de modussen M1, M2 of M3.
2. Druk 1 maal op de vuurknop om de TCR waarde in te stellen en druk daarna op de “+”
knop of op de “-” knop om de TCR waarde aan te passen aan het materiaal van de coil die
u gebruikt.
3. Houd de vuurknop ingedrukt of blijf ca. 10 seconden in de interface om uw instellingen
te bevestigen.

Stel de verschillende TCR-waarden in op basis van het type coil.

Wattage verstellen: In de TEMP/TCR modus kunt u het uitvoerwattage aanpassen van 1
tot 200 Watt. Druk 3 keer op de vuurknop en daarna op de “-” knop om naar het submenu
te gaan. Druk nog een keer op de “-” knop als het knippert om het wattage te selecteren
en daarna op de “+” knop gevolgd door drukken op de “-” knop om het wattage aan te
passen.
De temperatuur verstellen: In de TEMP/TCR modus kunt u de temperatuur (100 tot 315
graden Celcius of 220 tot 600 graden Fahrenheit) instellen middels de “+” knop dan wel de
“-” knop.
Hoe plaats ik een eigen logo in het apparaat?
Ga naar http://www.eleafworld.com/ikuu-i200-with-melo-4/ en bijna helemaal onderaan de
pagina staan 2 bestanden die u kunt downloaden, afhankelijk van het besturingssysteem
van uw computer (Windows of Mac). Sluit uw e-sigaret aan op uw PC middels de USB
oplaadkabel, unzip het gedownloade bestand, dubbelklik op het uitgepakte
EleafUpdate.exe bestand en daarna op Logo. Zoek de afbeelding die u als logo wilt
gebruiken. Druk tegelijkertijd de vuurknop en de “+” knop in om naar “Logo Aan/uit” –
interface te gaan. Kies Aan/Uit door op de “-” knop te drukken en vervolgens op de
vuurknop om uw keuze te bevestigen.
Opmerking:
1. Zorg ervoor dat u een monochrome afbeelding van 60*40 pixels in het BMP formaat
hebt gekozen.
2, Als het u niet lukt uw eigen logo te plaatsen en het apparaat wordt uitgeschakeld, dan
moet u op de “-” knop drukken om het apparaat opnieuw op te starten.
Functies van de micro-USB poort:
Opladen:
Het apparaat kan via de USB poort via een stopcontact of computer opgeladen worden.
Firmware bijwerken:
De firmware kan worden bijgewerkt door het apparaat middels de USB oplaadkabel aan te
sluiten op een computer.
Functies
Beveiliging verstuiver (coil): elke keer wanneer de damptijd langer dan 10 seconden is,
wordt de uitvoer automatisch uitgeschakeld en verschijnt de melding “Over 10s” op het
scherm.
Verstuiver bijna leeg: Als de weerstand van de coil minder is dan 0,1 ohm in de VW
modus of lager dan 0,05 ohm in de TC modussen dan verschijnt de tekst “Atomizer low”
Beveiliging tegen kortsluiting en geen coil: als er een kortsluiting in de coil plaats vindt
verschint de melding “Atomizer Short”. Op het scherm verschijnt “No Atomizer” als geen
coil in de tank zit.
Beveiliging tegen laagspanning: Als de spanning van het apparaat lager is dan 3,3 V
verschijnt op het display de melding “Battery Low” en daarna “Lock” Sluit het apparaat op
aan een oplader om het apparaat te ontgrendelen.
Temperatuurbeveiliging: De melding “Temp protection” zal verschijnen in de TC
modussen als de daadwerkelijke coil-temperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. U
kunt het apparaat normaal blijven gebruiken.
Temperatuurwaarschuwing: als de temperatuur van het apparaat hoger is dan de

waarschuwingstemperatuur, dan zal de uitvoer automatisch worden uitgeschakeld, en
verschijnt de melding “Device too hot”. Na afkoelen kunt u weer verder gaan met dampen.
Waarschuwing batterij bijna leeg: als de spanning daalt onder de 3,9 V dan verschijnt
de melding “Weak Battery”. Dit geldt voor alle modussen. Het uitvoervermogen xal worden
gereduceerd.
Foutmelding laden: als er geen stroom wordt gededecteerd in de laadstatus, dan
verschijnt de melding “Charge Error”.
Waarschuwing USB controleren: als de spanning van de USB lader gelijk of groter is
dan 5.8 V, dan verschijnt de melding “Check USB” als het apparaat is aangesloten tijdens
het dampen.
Temperatuurbeveiliging bij het opladen: het apparaat zal niet opladen bij een
temperatuur lager dan -5 graden Celcius of hoger dan 45 graden Celcius.
Hoofdstuk 2. De tank en de coils
De Melo 4 tank is als volgt opgebouwd:
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Het vullen van het tankje gebeurt middels het wegschuiven van het mondstuk (druk tegen
het pijltje dat op het mondstuk zit en de vulopening verschijnt. Vul het tankje niet te vol (¾
is zat) en schuif het mondstuk terug op de oorspronkelijke plaats. Als u een nieuwe coil
heeft, geef hem dan een minuut of 5 de tijd om doorweekt te raken met de vloeistof
alvorens u gaat dampen.
Damp het tankje nooit helemaal leeg, maar zorg ervoor dat er altijd een heel klein beetje
e-liquid in het tankje zit, om te voorkomen dat u de coil droog dampt en hij verbrandt.
De luchtstroom kan worden versteld door te draaien aan de luchtregelring onder aan de
tank.
Het systeem wordt geleverd met 2 coils: 1 van 0.3 ohm (wattage range 30-80 W) en 1 van
0,5 ohm (wattage range 30-100 W). Beste smaak met beide coils zit tussen de 55 en de
65 Watt, maar de 0.3 ohm coil zal bij een dergelijk wattage kort meegaan (3 á 4 dagen).
Disclaimer
De Hoornse Damper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door

menselijke fouten. Verder zijn de garantievoorwaarden zoals te zien op onze website van
toepassing.
Waarschuwingen
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, zwangere vrouwen, vrouwen die
borstvoeding geven, niet-rokers en personen die allergisch zijn voor nicotine wordt
afgeraden.
Contra-indicatie
1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan
leiden. Mochten er problemen zijn, kom dan naar de winkel.
2. Laat het apparaat niet achter in een ruimte die te warm of te vochtig is. Het apparaat zal
defect raken.
3. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan dampen.

