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Sigelei kaos spectrum manual pdf

KIT KAOS SPECTRUM - SIGELEI Conheça o melhor svapo do mercado! Sigelei Kaos Spectrum é um novo kit que difere de qualquer coisa que você já viu!!! Mod único e espetacular de alta potência, ele possui um anel de luz editável único na frente, que atinge incríveis 230watts de potência, carregamento rápido e uma ampla gama de modos de temperatura variável. Em combinação com o tanque
KAOS SUB-OHM, incrível qualidade de sabor e potência. Mais sobre o Kit Kaos: Faixa de saída de 10 a 230W (Potência) Resistência gama de 0,1 a 3,0 ohm Atomizer 1 a 7,5W função de pré-aquecimento Do modo de contorno A corrente máxima de saída de 3 5 Um suporte de níquel de controle de temperatura do pacote de firmware atualizado Ni200 Titanium suporte SS316L TCR Funcionalidade de
pré-aquecimento ajustável e autonomia de bloqueio de resistência 200 a 570 graus Fahrenheit Resistance Gamma 0.0 1 a 3,0 ohm (TC) 0,96 polegadas TFT Display Três colunas Exibição saída de saída Saída de saída Potência saída potência e modo de resistência Atomizador Saída Atual Indicador de ajuste da duração da bateria Em couro traseiro alocado A moldura da cor LED pode ser desligada
Controle três botões Botão de ajuste Botão de carregamento extra grande na bordo 2.5A carga máxima usa duas baterias atuais 18650 Conexões SEPARADAS Aço Inoxidável 510 Roscando Baixa Resistência / Proteção da Bateria / Temperatura Curta / BAIXO ATOMS E TANQUE SUB-OHM KAOS : Diâmetro de 24 mm Slide-and-Flip Dobradiça Top Fill System Dump para preencher a capacidade
máxima da porta de enchimento único de 2,08 Silelei SM Coil SM6 75 a 95W Range família recomenda 40 a 120W Tríplice bobina 0,2 ohm Fluxo de ar duplo ajustável Completamente fechado 14mm por 2mm Cada Ariatolot LED Light Up Tank Selo Drip Tip 7mm Wide Bore 510 Inclui múltiplas vedações de cor Construção de Aço Inoxidável e Conexão de Vidro 510 01 x Sigelei KAOS Spectrum Box Mod
01 x Sigelei KAOS Sub--Ohm A 02 x Coils SM6 0.2 ohm 01 x O-Ring 01 x Substituição Tubo de Vidro 01 x Cartão de Verificação de Originalidade do Usuário de Cabo Micro USB : KIT KAOS HOLI SPECTRUM - SIGELEI O NOVO Sigelei Kaos Spectrum Mod Kit é um novo modelo de caixa diferente de qualquer outra coisa no mercado vaping. Kaos Spectrum é o módulo de alta potência mais único e
espetacular disponível. Possui um anel de luz editável exclusivo na frente, até 230 watts de saída, carregamento rápido e uma ampla gama de modos de temperatura variável, incluindo TCR. e inclui o tanque LED Novo Sigelei Prism. MOD SPECTRUM RECURSOS KAOS - Sigelei Faixa de saída de 10 a 230W (Potência) A variação de resistência de 0,1 a 3,0 ohm Atomizador 1 a 7,5W De saída do modo
de contorno da função máxima A partir de 35 A Temperatura Atualizável do Firmware de 35 A Firmware Suite Suite Suporte de níquel Ni200 Suporte a titânio Suporte a temperatura final SS316L TCR Ajustável Temperatura final De carga recursos de leitura e resistência Bloco de 200 a 570 graus Fahrenheit Resistência Gamma de 0,1 a 3,0 ohm (TC) Tela colorida TFT 0,96 polegadas Exibe três colunas
Temperatura de saída De saída de energia tensão de energia e modo de resistência Atomizer Saída de saída Bateria de controle da bateria Vida útil Leatherettes Back LED dispositivo de iluminação colorida Moldura Seis opções de cor Podem ser desligadas Controle de três botões Botões de ajuste extra grande Ajuste Ajuste Carga a bordo 2.5A Carga máxima de corrente E porta de acesso da bateria
do bloco de conexões douradas Aceite duas baterias Alta Amperagem 18650 Aço Inoxidável 510 Threading Contato com placa de ouro carregado com mola Baixa resistência / Proteção da bateria / Baixa temperatura ATOMI : Diâmetro de 24 mm Sistema de preenchimento superior articulado de 24 mm De 2,8 ml Para encher silei SM Coil SM6 família 0,2 ohm Bobina tripla 40 a 1 20W 75 a 95W alcance
recomendado Fluxo de ar duplo ajustável 14mm para 2mm Cada Airslot completamente led fechado Selos de tanque incluem selos de cor múltipla 7mm wide bore drip tip 510 MacchiaLess Steel Construction and Connect Glass 510 01 x Selos KAOS Spectrum Box Mod 01 x Selos KAOS Sub-Ohm Atomizer 02 x SM6 Coils 0.2 ohm 0 1 x O-Ring 01 x Tubo de Vidro&lt; Adicione sua revisão Este produto
saiu das prateleiras Você também pode gostar de GARANTIA DE DE VOLTA 100% ORIGINAL DINHEIRO 24 HORAS ENTREGAR Não perca os seguintes itens com o melhor preço de atacado Atenção : Restrição de envio: Instruções: Selecione todos os downloads typeitem.name.name:item.origin_name ('item.file_size') Instruções: O Sigelei Kaos Spectrum 230W Box Mod é um dispositivo de bipe de
alta potência que é ultra funky e super compacto. O Spectrum é um mod compacto e leve. Com apenas 88mm, consistindo principalmente de liga de zinco, seu visual moderno é acentuado por LEDs brilhantes que podem ser definidos para a cor de sua escolha e esta é uma adição divertida a um design preto básico. Característica principal: 1. 0.96 TFT 2 tela colorida. 6 Configurações de cores LED
intercambiáveis e personalizáveis 3. Construção de liga de zinco para uma sensação leve e ergonômica 4. Requer (2) Baterias de alta amp 18650 (vendidas separadamente) 5. Suporte de carregamento rápido e equilibrado Aparência do produto: Cor:Preto, Café, Vermelho, Parâmetro Físico Holi: Tamanho da bateria: 88 30 mm Capacidade: 2 - 18650 (não incluído) Resistência: 0.1 - 3.0ohm Rosca de
conexão: 510 Peso: 280g Guia operacional: Tensão de saída: 1.0 - 3.0 7.0 5V Potência operacional: 10.0 - 230.0W TC (controle de temperatura): Sim Faixa de temperatura: 100 - 300C / 212-572F Controle de temperatura: Níquel (Ni200), Titânio (Ti), aço inoxidável 304, 316, 317 (SS), TCR, TFR LED Modo de cor: Azul, Laranja, Vermelho, Roxo, Verde, Cyano com célula: Sem lista de embalagem: 1 x
Kaos Spectrum Mod 1 x cabo USB 1 x Manual do Usuário 1 x Cartão de Garantia Nota: Leia cuidadosamente o manual do usuário antes de usar este dispositivo. Por favor, note que não podemos enviar este produto para Rússia, Itália, Eslovênia, Sérvia, Austrália, Nova Irlanda, Tailândia e Manchester, devido a revendedores exclusivos nesses países. Desculpa! Tempo de garantia: 3 meses para baterias
e nenhuma garantia para o resto das peças de reposição e excluindo o problema feito pelo homem. Os clientes que compraram este item também compraram o item acctiveData.name acctiveData.created_at acctiveData.content e que os itens foram adicionados ao carrinho foram adicionados com sucesso à lista de desejos Sigelei Kaos Spectrum Mod.attr WARNING: este produto contém nicotina.
Nicotina é um produto químico viciante. Apenas para adultos, menores são proibidos de comprar cigarros eletrônicos. AVISO: Este produto contém nicotina. Nicotina é um produto químico viciante. Apenas para adultos, menores são proibidos de comprar cigarros eletrônicos. O Sigelei Kaos Spectrum é um dispositivo movido a bateria dupla capaz de disparar até 230W. Ele também vem com um recurso
de carregamento rápido de 2,5A, uma bela tela LED colorida e um layout de tela muito interessante. Mas a única coisa que ajuda este mod a se destacar de seus muitos concorrentes é o brilhante show de luz LED personalizável. O anel de plástico ao redor da tela se ilumina em cores diferentes quando desaparece, então se você está procurando chamar a atenção para si mesmo, essa é a coisa certa.
Uma olhada no conteúdo O espectro Sigelei Kaos está disponível em uma caixa de papelão quadrado com uma imagem do mod e um fundo de ondas de luz, na frente, e uma lista de conteúdo de pacote, especificações do dispositivo e declarações de revisão de discrevisto legal, na parte traseira. Praticamente o seu pacote médio do dispositivo spot, nada de errado com isso, mas não é nada para
escrever em casa. dentro da caixa, temos o mod Kaos Spectrum sentado em um suporte de poliestireno, e ao lado dele temos uma pequena caixa de papelão que contém um cabo micro-USB para carregar/atualizar a bateria a bordo. Também temos um manual do usuário, e uma folha de instruções para o selo de autenticidade na caixa, mas em termos do material que você pode usar, é isso. Não parece
muito impressionante, mas este é o seu kit padrão mod starter. Então, se você quiser um desses, você vai querer comprar um par de baterias 18650 com antecedência. Qualidade de design e construção O Spectrum é um mod dual-18650 de tamanho médio. 88 x 45 x 30 milímetros, o que o coloca na mesma categoria que o popular SMOK Alien, SMOK GX2/4 ou Wismec Predator 228. Ele também tem o
mesmo design geral, com bordas arredondadas e uma forma muito ergonômica. Como todos esses outros dispositivos que mencionei, é muito confortável na mão, e o trabalho de tinta fosca junto com um adesivo de couro falso em um de seus lados garante uma aderência muito boa. Além de sigelei specttrum, temos um 510 conexão de mola e um pedaço brilhante de plástico que diz apenas Spectrum,
então não se esqueça do que você está ficando sem. Na parte inferior, temos o mesmo estilo de porta de tambor usado no Alien ou no novo iJoy Captain PD270. Basta puxá-lo para fora e empurrar a tampa para cima para abri-la, colocar as baterias e pressionar a tampa para baixo e para dentro novamente. É um sistema muito simples e eficaz, definitivamente meu favorito agora. O botão de foco
redondo grande está em um dos lados estreitos do mod, juntamente com a porta micro-USB para carregamento/atualização. Os botões menores - e - estão localizados bem acima do display, que é uma espécie de lugar estranho para colocá-los, já que tentar fazer alterações com o polegar trava a linha de visão para a tela. Em seguida, você precisa manter o dispositivo em um ângulo apenas para que
você possa ver as mudanças que você faz no display. Colocar os botões sob a tela teria sido muito melhor, e estou surpreso que os designers não viram isso. Ao redor do display, temos um anel de plástico branco de aparência insignificante, que é na verdade uma das principais características deste dispositivo. É aqui que estão localizados os LEDs coloridos, então quando você inserir as baterias, esse
anel funcionará. Já vimos LEDs usados para fins cosméticos antes, principalmente do SMOK, em seu popular X Cube 2 e o mais novo SMOK T-Priv, mas o Sigelei Kaos Spectrum definitivamente tem o show de luz mais brilhante que eu já vi. Ele pode ser usado virtualmente como uma torre colorida, especialmente se você defini-lo para uma das cores mais claras, como verde ou turquesa. Finalmente, o
display não é o mais impressionante que eu já vi, infelizmente. Ele tem cores bonitas, que realmente mudam à medida que você navega a wattage/temperatura, indo de verde para vermelho quanto mais alto você vai, mas é muito escuro para o meu gosto. Você mal pode vê-lo à luz do sol, e não é muito melhor em casa, especialmente com o show de luz led ligado. Não é uma quebra de acordo, na
verdade, a maioria das pessoas nem nota essas coisas, mas esta exibição foi um pouco decepcionante para mim, porque parecia uma oportunidade perdida para realmente fazer essas cores se destacarem. No geral, o Sigelie Kaos Spectrum parece e se sente como um dispositivo sólido de alta qualidade. Ele tem um pouco de peso para ele, mas ainda se sente confortável na mão, tem um design
agradável e o acabamento é de primeira linha. Não conseguimos encontrá-lo rápido o suficiente! Sistema de menu e navegação eu nunca tinha experimentado um Sigelei mod antes, então eu realmente não sabia o que esperar, mas fiquei feliz em descobrir que o Kaos tem um sistema de menu de formigas muito simples e navegação. Para acessar o menu, basta pressionar o botão de fogo três vezes,
em rápida sucessão. Ele tem apenas duas opções principais, Power TCR e Color Mode. O primeiro permite que você escolha entre o temperatura do modo de wattage e TCR, bem como para selecionar o tipo de material para o modo de temperatura. Basta navegar na opção desejada usando o - e use o botão de fogo para confirmar. No modo Color, você pode escolher entre seis cores diferentes (azul,
amarelo, vermelho, turquesa, roxo e verde) e selecionar quando e se as luzes se acenderem. Você pode definir o show de luz apenas para svapo, sempre ligado e acender. São todos muito autoexplicativos. Eu defini-lo para vir cada vez que eu pressiono o botão de fogo, e eu realmente não notei uma diminuição significativa na vida útil da bateria. Estes são LEDs que ele estava falando, e mesmo que
eles são muito brilhantes, eles correm com muito pouco poder. Eu não tentei deixá-lo o tempo todo, porque quem faz? Uma coisa que me preocupa com isso sempre em função é uma situação de bateria fraca, onde você já está ficando sem bateria e deixando o espectro Kaos sem vigilância por um longo período de tempo, como à noite. Ele simplesmente descarrega a bateria para níveis perigosos, ou
tem um recurso de segurança que apaga as luzes para evitar acidentes. Eu não li nada disso no manual, e eu tenho muito medo de tentar por mim mesmo. Para ter certeza, basta usar o show de luzes quando você sair. Há também alguns recursos que não aparecem no menu principal. Por exemplo, há pré-aquecimento, que permite que você atire uma certa wattage por alguns segundos, antes de saltar
para o seu conjunto de wattage. Você pode definir tanto o valor da wattage quanto o número de segundos em um menu acessível especial segurando o botão - e o botão de fogo. Você também pode bloquear os botões de ajuste segurando os botões - e disparar. Caso estrague mal, você pode devolver o mod às configurações de fábrica, removendo as baterias, mantendo o botão pressionado - e
colocando as baterias de volta. Finalmente, quero tocar no layout do display. Fiquei um pouco decepcionado no início, pois o Sigelei Kaos Spectrum tem um único ícone de duração da bateria, enquanto a maioria dos outros dispositivos de bateria dupla hoje em dia tem dois. Mas então notei que, além de informações padrão como wattage/temperatura, resistência atomizadora, tensão e amperagem, o
display Kaos também mostra a tensão atual de cada bateria. Então, em vez de confiar em um ícone de bateria simples, você sabe exatamente quanta carga resta em cada bateria. E também exibe uma porcentagem geral da duração combinada da bateria logo acima do ícone da bateria grande. Achei legal o suficiente. Havia algumas coisas que eu não gostava no menu. Eu também. Em primeiro lugar, o
Kkaos não tem um acelerador deslizante, então se você quiser ir de 10W até 230W, ele vai levar um tempo. Claro, uma opção de robin redondo, onde pressionar o botão - a 10W vai levá-lo direto para 230W teria tornado as coisas um pouco mais fáceis, mas este mod não tem isso. Felizmente, coisas como essas ser facilmente corrigido através de uma atualização de firmware, e espero que o Sigelei
faça exatamente isso, se eles ainda não tiverem. Como Vapes eu sei que esta é provavelmente a parte de uma revisão que a maioria das pessoas estão interessados, mas eu realmente não algo interessante a dizer sobre este mod, não porque não funciona bem, mas simplesmente porque é essencialmente o mesmo que outros mods avançados que eu usei nos últimos anos. Não traz nada de novo para
a mesa, em vez de contar com tecnologia comprovada e verdadeira e alguns truques visuais. No modo wattage, o espectro Sigelei tem uma potência máxima de 230W. Eu realmente não testei para ver se funciona na potência máxima simplesmente porque eu nem sonharia em correr mais de 150W, muito menos 230. Você pode realmente fazer 230W? Provavelmente não, e se assim for, certamente não
poderia fazê-lo com qualquer resistência, mas se você atender todas as condições necessárias, provavelmente seria muito perto desse valor. Fora isso, a saída parece precisa para os valores em que fui envolto (60W -80W), não experimentei nenhum erro ou comportamento incomum. O Kaos é muito responsivo, aquecendo a bobina assim que você pressiona o botão de fogo. Eu realmente não joguei
muito com o modo de controle de temperatura, já que eu não sou um grande fã dele, mas eu tentei com uma construção de aço inoxidável duplo eu tinha em torno apenas para ver se ele iria ajustar a temperatura. Ele parecia fazer um trabalho decente, e não saltou fora do modo de temperatura novamente no modo wattage, como alguns dispositivos fazem quando eles ficam confusos. Uma coisa que
achei interessante, não necessariamente no bom sentido, é que o espectro Sigelei Kaos só cai para 10W. Então, se você quiser usar este dispositivo a 5W, você não é possível. Não sei quantas pessoas ainda desaparecem a esse nível baixo, mas a maioria dos outros mods avançados caem para 1W ou pelo menos 5W. No geral, parece um mod sólido, mas se você está procurando por detalhes mais
técnicos, é recomendável verificar excelente revisão de vídeo PBusardo também. Conclusão O Sigelei Kaos Spectrum é uma bela edição para a já grande família de avançados mods de bateria dupla no mercado hoje. Ele tem todas as características importantes e proteção incorporada que você precisa, bem como um novo show de luzes, mas se você está procurando por algo verdadeiramente
revolucionário, isso não é verdade. Não posso culpar Sigelei por isso, pois a verdade é que os produtores não contornaram algo realmente inovador em um longo período de tempo. Só estou pegando essas características comprovadas e verdadeiras e reembalando-as em todos os tipos de formas e tamanhos. Este parece ser um dos mais bonitos, e mesmo que tenha seus problemas, eu diria que o
espectro Kaos vale o preço. ConclusãoRatingRating
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