
NEW	SMOKE	SENSATION	HASSELT	
KEMPISCHE	STEENWEG	264	–	3500	HASSELT	
info@newsmokesensationhasselt.be	
http://facebook.com/newmokesensationhasselt	
	

	

WISMEC REULEAUX RX2/3 – 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). 
	
Scherm uitschakelen/inschakelen 
Druk tegelijkertijd op de vuurknop en de - knop wanneer het toestel is ingeschakeld. 
	
Scherm roteren 
Druk tegelijkertijd de + en - knop gedurende 2 seconden in, wanneer het toestel is uitgeschakeld. 
	
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. Duur van opladen is afhankelijk van de 
batterij die gebruikt. Alternatief: Haal de batterij uit je toestel en laad via een externe 18650 batterij 
lader (sneller). Hou een set van 2 of 3 batterijen steeds samen en laad ze samen op. 
	
Kiezen voor Wattage (VW) Mode, Temperatuur modes (TC-Ni, TC-Ti, TC-SS), TCR Modes of 
Bypass 
	
Op het scherm heb je 4 rijen info:  
	
Mode en batterij indicator 
Temperatuur of Wattage (afhankelijk van de mode) 
Wattage output of Voltage (afhankelijk van de mode) 
Gebruikersinfo en weerstand 
	
Druk 3 keer snel op de vuurknop en schakel met de +  knop tussen de verschillende modes. Bevestig 
door 10 seconden te wachten of door 1 keer op de vuurknop te drukken.   
	
Het wattage of de temperatuur instellen 
	
In de gewenste stand zetten met  de + en - knop. 
	
TCR instellen  
	
Houd de vuurknop en de + knop 5 seconden ingedrukt wanneer het toestel is uitgeschakeld. Selecteer 
met + en - een van de 3 modes. Klik met de vuurknop om te bevestigen. Stel met de + en - knop de 
Temperatuurcoëfficiënt van je weerstandsdraad in. Bevestig door 10 seconden te wachten of door 1 
keer op de vuurknop te drukken. 
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Firmware Upgraden 
	
Sluit het toestel via de meegeleverde USB kabel aan op een PC. 
Ga naar: http://www.wismec.com/software/wismec-tc-software-for-upgrading-reuleaux-rx23/ en 
volg de instructies. 
	
	
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. 
 
	
	
	


