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VAPORESSO Target Mini 40W Kit – Basis Handleiding 
	
Aan- en uitzetten 
5 keer snel op de vuurknop drukken.  
	
Dampen/Inhaleren 
Druk op de vuurknop en inhaleer (blijf de knop inhouden zolang je inhaleert, laat de knop los 
wanneer je stopt met inhaleren). 
	
Opladen 
Sluit het toestel vanaf de micro USB poort met de meegeleverde usb kabel aan op een pc of 
muurstekker. De batterij indicator geeft de voortgang aan. Volledig opladen duurt ongeveer 
2u30min. 
	
Liquid vullen 
Schroef het mondstuk los (in klokwijzerzin), schroef de top van de tank los (tegen klokwijzerzin) en 
vul liquid aan in één van de 2 gaten aan de rand van het glas. Schroef alles terug vast. 
 
 
Indien je een nieuwe coil /filter/verdamper/atomizer head of hoe je het ook wil noemen gebruik, 
wacht dan 10 minuten voor ingebruikname. Indien wachten onmogelijk, giet enkele druppels liquid 
in de atomizer head.  
	
Luchttoevoer regelen (Airflow) 
Draai aan de top van de tank om de hoeveelheid luchttoevoer en de kracht die je moet uitoefenen om 
te inhaleren in te stellen. 
	
Atomizer head vervangen (coils vervangen) 
Gebruik enkel atomizer heads die geschikt zijn voor de Vaporesso Guardian Tank.  
Schroef het mondstuk los (in klokwijzerzin), schroef de top van de tank los (tegen klokwijzerzin). 
Haal de atomizer head (middelste buisje) eruit met duim en wijsvinger (omhoogtrekken, niet 
losschroeven). Plaats een nieuwe coil (zorg dat deze goed in positie “klikt”) en monteer alles terug. 
De levensduur van je atomizer head is van een hele reeks factoren afhankelijk. Reken op een 
levensduur van 4 dagen tot 4 weken (gemiddeld 2 weken) 
	
Scherm roteren 
Druk tegelijkertijd de + en - knop in. 
	
Kiezen voor Wattage Mode of Temperatuurmodes (TC-Ni, TC-Ti, TC-SS)  
	
Houd de mode knop (knop onder + en - knopjes) 2 seconden ingedrukt tot de stand verandert. 
Herhaal tot je de gewenste stand hebt bereikt. Gebruik CCell GD SS316 coils in wattage of TC-SS 
mode, gebruik CCell GD coils enkel in wattage mode! 
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Het wattage of de temperatuur instellen 
	
In de gewenste stand zetten met  de + en - knop. 
	
TCR Mode  
	
Klik 3 keer snel op de mode knop en stel met + en - de Temperatuurcoëfficiënt van je 
weerstandsdraad in. Hou de mode knop 2 seconden ingedrukt om het scherm te verlaten. 
	
TCR berekenen: http://www.vaporesso.com/tcr-vape-temperature-coefficient-calculator 
	
Switchen tussen DL (direct lung) en MTL (mouth to lung) 
	
Gebruik de sub-ohm coils (minder dan 1 ohm) voor Direct Lung dampen. Installeer het bredere 
mondstuk (drip tip). Gebruik de regular coils (meer dan 1 ohm) voor Mouth to Lung dampen. 
Installeer het smallere mondstuk (drip tip). De drip tip schroeft in klokwijzerzin los. 
	
Veiligheid 
 
 

• Om op te laden gebruik enkel de meegeleverde laadkabel. Sluit deze aan op een pc of laptop 
of een geschikte muurstekker (max 1 ampère). 

• Probeer in de mate van het mogelijke je toestel rechtop te houden. (lig er niet wakker van als 
het niet zo is). 

• Schakel het toestel uit vooraleer je het in je (broek)zak steekt. 
• Steek je toestel niet samen met metalen, muntstukken, sleutels etc.. in je zak of handtas. Het 

is en blijft een batterij en die zijn niet zot van dat soort wrijvingen. 
	


