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de PIPELINE PRO is een in duitsland geproduceerd variabel Watt accu-systeem.  

afhankelijk van het model kunnen 18500 of 18650 batterijen gebruikt worden. 

Wij raden het gebruik van IMR batterijen aan, deze kunnen meer stroom leveren.

druk eenmaal om het apparaat in te schakelen. door nogmaals te drukken kom je 

in het menu. daar kun je door telkens eenmaal te drukken door het menu navigeren. 

Wanneer je ongeveer 1 seconde wacht bij het gewenste menu-item, worden de 

waarden daarvan weergegeven. de waarden van het betreffende menu-item kun je 

dan met behulp van de knop instellen. 

- 5 tot 20 Watt in 0,5 Watt stappen*

- Wisselstroom 

- Tot 5 ampère uitgangsstroom 

- Beveiliging tegen oververhitting

- Instelbare accu-afschakelspanning

- Weerstandsmeter (naar keuze gelijk of wisselstroomwaarde)

- Weergave van de accu-spanning wanneer deze in bedrijf is

- Tijd dat het menu zichtbaar is instelbaar

- Standby-tijd instelbaar

- aantal kliks die nodig zijn om in het menu te komen instelbaar

- aantal kliks die nodig zijn om de PRO aan te zetten instelbaar van 0 tot 5

- Optimaal voor verdampers tussen 0,7 Ohm en 3 Ohm (vanaf 0,4 Ohm mogelijk)

- 95% rendement (bij 10 Wat)

- Ompolingbeveiliging

- Verkrijgbaar in 2 maten: voor 18500 of 18650

- Voorzien van serienummer

- 2 jaar garantie

- Made in germany, door dicodes

01 PIPELINE PRO

03 HOOFDMENU

02 FUNCTIES
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Verhogen van het vermogen in 0,5 Watt stappen. 

halve Watt-stappen worden door een punt (.) in het display getoond.

Verlagen van het vermogen in 0,5 Watt stappen. 

halve Watt-stappen worden door een punt (.) in het display getoond. 

Laat de weerstand (gelijkstroomweerstand) van de verdamper zien. 

Wanneer nogmaals op de knop gedrukt wordt, zal de wisselstroomweerstand 

weergegeven worden. hierbij worden in het display beide punten zichtbaar (b.v. „2.0.“). 

de PIPELINE PRO meet weerstanden van 0,1 Ohm tot en met 9,9 Ohm.

Wanneer hiervoor „Co“ gekozen is, wordt in het menu „Cb“ de accuspanning onder 

lage belasting weergegeven. Wanneer na het dampen in het menu „Cb“ de knop 

nogmaals wordt gedrukt, wordt in het display de accuspanning onder de belasting van 

de gebruikte verdamper aangeven. 

1. Menu-iteM „Pu“: 
POWeR uP

2. Menu-iteM „Pd“: 
POWeR DOWn

3. Menu-iteM „Co“: 
CHeCK OHM

4. Menu-iteM „Cb“: 
CHeCK BAtteRY

P u

P d

C o

C b

de afschakelspanning van de accu instellen. 

hier kun je instellen bij welke minimumspanning de PIPELINE PRO uitschakelt om de 

accu tegen diepontlading te beschermen. de meeste accu-systemen schakelen tussen 

de 3,3V en 3,5V af. IMR accu‘s kunnen zonder probleem tot 2,7V ontladen worden. 

Een te laag ingestelde waarde zal de levensduur van je accu verkorten.

5 Menu-iteM „Sb“: 
Set BAtteRYS b
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WAARSCHuWinG: 
Onder de 3V kunnen standaard accu‘s beschadigen. 
Controleer altijd de specificaties van de gebruikte accu‘s.

„heat Protection“ voorkomt het oververhitten van de gloeidraad. 

door het gebruik van deze beveiliging blijft de liquidsmaak behouden, ook bij een 

hoger wattage. Je kunt deze functie aanzetten (01) of uitzetten (00). Standaard staat 

deze uit. In het „Extended Functions“ menu vind je 10 verschillende configuraties 

hiervoor (zie menu-optie „hc”)

6. Menu-iteM „HP“: 
HeAt PROteCtiOnH P

Schakelt het apparaat uit. Voor het weer inschakelen heb je 5 kliks nodig.

7. Menu-iteM „So“: 
SWitCH OFFS o

uitgaand vermogen [W]
Voorbeeld: vermogen = 20W

voorbeeld: vermogen = 12W

voorbeeld: ingesteld Sb 2.9 (Set battery 2.9V)

accuspanning onder belasting [V]

voorbeeld: ingesteld Sb 2.6
(Set battery 2.6V)
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hiermee kom je in het uitgebreide functiemenu.

8. Menu-iteM „eF“: 
eXtenDeD FunCtiOnSE F

Laat foutmeldingen zien. houd de knop ingedrukt om de melding te laten verdwijnen.

9. Menu-iteM „e-“: 
eRRORCODe

Geen VeRDAMPeR GeDeteCteeRD

WeeRStAnD te GROOt (WiSSelStROOMWeeRStAnD > 6,2 OHM)

WeeRStAnD te Klein (GelijKStROOMWeeRStAnD <0,7 OHM)

KORtSluitinG, lOS COntACt OF OVeRBelASt

ACCuSPAnninG te lAAG

inteRne OVeRVeRHittinG (t>55°C)

MAXiMAle DAMPtijD OVeRSCHReDen (20 SeCOnDen tOt 15W, 
10 SeCOnDen VAn 15W tOt 20W)

E -

E 1

E 2

E 3

E 4

E 5

E 6

E 7

FOUTMELDINGEN
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Oververhittingsbeveiliging van de verdamper.

H c 2. Menu-iteM „Hc“:
HeAt PROteCtiOn COntROl

Bij het kiezen wordt „00” getoond. Wanneer je nog eens drukt wordt een „rollende o” 

weergegeven waarna je bij een verdere knopdruk in het functiemenu komt. Na het 

verdwijnen van de weergave kom je automatisch weer in het hoofdmenu.

04 UITGEBREIDE FUNCTIEMENU (EF)

Verandert de helderheid van het display. 1 is de donkerste waarde, 5 de helderste. 

de fabrieksinstelling is „4”.

L u 1. Menu-iteM „lu“: 
luMinOSitY

HieR Kun je 10 VeRSCHillenDe inStellinGen Kiezen:
Tijden in ms, powerfactor= tijd aan/(tijd aan + tijd uit)

inDeX AAn uit POWeRFACtOR

01   400 100  0,80
02   600 100  0,86
03   800 110  0,88
04   1000 120  0,89
05   1350 150  0,90 
06   2000 200  0,91
07   2000 180  0,92
08   2000 150  0,93 
09   2000 100  0,95 
10   2000 80  0,96

de fabrieksinstelling is „6“.

automatische uitschakeling van het apparaat. de waarde in het display is in minuten. 

de fabrieksinstelling is 5 minuten.

3. Menu-iteM „St“: 
SWitCH OFF tiMeS
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Stelt het aantal kliks in die nodig zijn om het apparaat aan te zetten.

als de waarde „Oc” op 0 wordt ingesteld, kun je het apparaat met een knopdruk vanuit 

de „uit” stand direct naar de stand „dampen” overschakelen. als de waarde „Oc” op 0, 

1 of 2 wordt ingesteld, het apparaat een automatische „Power Off” doet en tegelijkerti-

jd zich een fout voordoet, heb je om het apparaat weer aan te zetten eenmalig 5 kliks 

nodig. hiermee wordt voorkomen dat het apparaat tijdens het vervoer per ongeluk 

ingeschakeld wordt. hetzelfde geldt wanneer de PIPELINE PRO via het menu-item„So” 

expliciet uitgezet is. Ook dan heb je 5 kliks nodig.

de fabrieksinstelling is 0.

4. Menu-iteM „Oc“: 
On CliCKSO c

Stelt het aantal kliks in die nodig zijn om het menu te tonen.

de fabrieksinstelling is 1.

5. Menu-iteM „Ac“: 
ACtiVAtiOn (Menue) CliCKSA c

Stelt de weergavetijd in en daarmee ook de benodigde kliksnelheid. 

1 betekend een korte weergavetijd, 3 een lange.

de fabrieksinstelling is 3.

6. Menu-iteM „Ct“: 
CliCK tiMeC

deactiveert (00) of activeert (01) de foutcontrole E1-E3. 
de fabrieksinstelling is dat de foutcontrole E1-E3 is gedeactiveerd.

7. Menu-iteM „ec“: 
eRROR CHeCKE c

8 Menu-iteM „Ho“: 
HAlF WAtt SteP On/OFFH o

deactiveert (00) of activeert (01) de halve watt stappen.

Fabrieksinstelling is 01.
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DE kLEINE LETTERTjES

Je hebt bij ons een product gekocht dat op basis van een batterij werkt. Ondanks dat 

dit product een lange levensduur heeft, zal het ooit als afval  verwerkt moeten worden. 

Batterijen mogen niet bij het normale huisvuil, maar moeten naar een lokaal KCa 

depot, bijvoorbeeld de gemeentelijke milieustraat.

Je kunt je afgedankte batterij ook opsturen naar:

PIPELINE hOLLaNd, Neerstraat 21, 6041 Ka Roermond

Oude batterijen bevatten waardevolle grondstoffen die weer gebruikt kunnen worden.

het milieu en PIPELINE bedankt je voor je bijdrage. Weee-Reg-nr. De10791500

de accu moet altijd langzaam in de iets gekantelde accuhuls (met de pluspool richting 

de elektronica) ingebracht worden.

* de elektronica is in staat om het vermogen van de verdamper in het bereik 

van 5W tot 20W te regelen. 5 tot 20 Watt bij verdampers van 1 tot 3 Ohm.  

5 tot 15 Watt bij verdampers tussen 0,7 Ohm en 1 Ohm of meer dan 3 Ohm.

Buiten dit bereik functioneert het apparaat ook, weliswaar met begrenst vermogen. 

Wanneer in het display tijdens het dampen punten knipperen, regelt de PIPELINE PRO 

het vermogen omlaag.

ADVIES

Een elektronische sigaret is niet „gezond“, alleen minder schadelijk dan gewone sigaretten. 
Een e-sigaret is ook niet geschikt voor het stoppen met roken, maar een alternatief voor roken. 
Wij verkopen niet aan personen onder de 18 jaar! Ons advies aan deze groep: begin er niet 
aan! Of stop nu het nog gaat!. Elektronische sigaretten met nicotine zijn niet geschikt voor personen 
onder de 18 jaar, niet rokers, mensen met een allergie voor Propyleen glycol, zwangere vrouwen 
en mensen met hart en vaatziekten.

9. Menu-iteM „Sd“:  
Set DeFAultSS d

Fabrieksinstellingen terugzetten.


