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De PIPELINE PRO 2 is een in Duitsland geproduceerde high-end 

accu-systeem voor 18650 accu‘s met 5 verschillende modi:

Variabel Watt, temperatuurgereguleerd (met verschillende soorten 

draad), Variabel Watt met Heat Protection, Variabel Watt met 

Power-Boost en Bypass (ongereguleerd, elektronische 

overbelastingsbeveiliging).

We raden het gebruik van hoge-stroom IMR accu‘s aan (high-drain 

accu‘s, bijvoorbeeld de Samsung 25R) met een ontlaatstroom van 

20 Ampère (unprotected).

Voor het optimaal functioneren van de temperatuurregulering 

raden we de Dicodesdraad Resiterm (NiFe30) aan.

- 5 tot 40 Watt

- Tot 12V uitgaande spanning

- Tot 15A uitgaande stroom

- OLED display

- Temperatuurgereguleerd dampen 

 (met verschillende soorten draad mogelijk)

- Heat Protection functie

- Power-Boost functie

- Ongereguleerd dampen mogelijk 

 („Bypass“, elektronische overbelastingsbeveiliging)

- Accu afschakelspanning instelbaar van 2,5V tot 3,0V

- Weerstandsmeting

- Weergave van de accuspanning onder belasting

- Displayhelderheid instelbaar

- Instelbare weergavetijd van het menu

- Instelbare standby tijd

- Aantal kliks om het apparaat aan te zetten instelbaar (0-5)

- Info menu

- Accucapaciteit meetbaar

- Verdampers van 0,05 tot 5 Ohm mogelijk

- Ompolingsbeveiliging

- Oververhittingsbeveiliging

- Voorzien van serienummer

- 2 jaar garantie op de elektronica

- Design door Thomas Wilms

- Made in Germany door Dicodes

Druk eenmaal om in het menu te komen. Van hier uit kun je door 

nogmaals drukken eenvoudig door de menuopties navigeren. 

Wanneer je kort wacht bij een menu-optie, wordt de betreffende 

waarde geïnverteerd aangegeven. Door nogmaals te drukken kun 

je de waarde veranderen.

Power Up en Power Down 
(vermogen veranderen)

Stapsgewijs verhogen van het vermogen tot de ingestelde 

power-limit. Power Down is dienovereenkomstig in omgekeerde 

richting.

Fabrieksinstelling: 10W

De Power-Limit waarde wordt in het uitgebreide functiemenu 

„Temp Menu“ ingesteld en biedt een vermogensbegrenzing voor 

verdampers die minder vermogen aankunnen of voor een 

gewenste vermogensbegrenzing.



03 HOOFDMENU

Temperature Up en Temperature Down 
(temperatuurinstelling)

Deze menu-optie is enkel bij temperatuurregulering zichtbaar 

(zie Mode-menu).

De menuopties maken het instellen van de maximale temperatuur 

voor het temperatuurgereguleerd dampen mogelijk. 

Dit gaat in 5°C stappen tussen 120°C en 180°C (250°F en 540°F).

Voor een precieze regulering moet de verdamper bij kamertem-

peratuur (ca. 20°C) gekalibreerd (Calibr) worden. Hiervoor is een 

geschikte draad met een hoge temperatuur coëfficiënt nodig.

De temperatuur coëfficiënt van de gebruikte draad kun je in het 

uitgebreid functiemenu onder „Temp menu >Temp Cof“ instellen.

Fabrieksinstelling: 190°C

Mode

De PIPELINE PRO 2 biedt 5 verschillende standen, die in dit menu 

gekozen worden:

Power (VW), TmpCtrl (temperatuurgereguleerd dampen), PowerHP 

(VW met Heat protection geactiveerd), PowerBO (VW met 

Power-Boost geactiveerd) en Bypass (ongereguleerd, 

overbelastingsbeveiliging). Door het deactiveren van de „Expert 

Modus“ in het uitgebreid functiemenu kan PowerHP, PowerBO en 

Bypass gedeactiveerd worden.

Fabrieksinstelling: Power

Uitschakelen van de PIPELINE PRO 2

Naast de automatische afschakeling kan de gebruiker het apparaat 

ook manueel uitschakelen. We raden aan het apparaat voor een 

accu-wissel uit te zetten, omdat dan ook de statistiek tellers worden 

opgeslagen. Ook de veranderingen sinds de laatste keer opslaan 

zullen bij het verwijderen van de accu dan niet verloren gaan.

Extended Functions Menu (Uitgebreid functiemenu)

Het „Extended functions“  menu bestaat uit 3 submenu‘s

- Temp Menu >  Instellingen voor de verdamper

- System Menu > Instellingen voor het individualiseren 

 van je PIPELINE PRO 2

- Info Menu > Statistieken weergeven

Kalibrering 
(manuele wick-temperatuur-aanpassing)

Deze menu-optie is enkel bij temperatuurregulering zichtbaar (zie 

mode menu). Tijdens het kalibreren wordt de weerstand van de 

wikkeling als referentie voor temperatuurregulering gemeten, deze 

dient enkel bij kamertemperatuur (20°C) gemeten worden.

De kalibrering is een proces met 3 stappen: Init, Confirm en Process. 

Ieder van deze 3 stappen moet met een knopdruk bevestigd wor-

den om zo de kalibrering ook daadwerkelijk door te voeren.

We raden aan de verdamper na een „indampfase“ een tweede 

keer te kalibreren, dit omdat de weerstand van de draad kan 

veranderen.

Verdamper-weerstand en -temperatuur

In deze menu-optie wordt de weerstand (R) van de verdamper 

weergegeven. Het weergavebereik is tussen de 0.0 en 9,90 Ohm.

Wanneer het temperatuurgereguleerd dampen geactiveerd is, 

wordt de actuele temperatuur van de coil weergegeven (T).

Accu status

De menu-optie “Akku-Status” geeft de accuspanning bij gering stroom-

verbruik (Bat) en accuspanning onder belasting van de gebruikte 

verdamper aan (BatL). Een sterk ineen zakkende spanning, dus een 

groot verschil tussen beide waarden, is een indicatie voor een zwakke 

accu of problemen met de contacten.

De PIPELINE PRO beschikt over een grafisch 
OLED-Diplay waar alle belangrijke informatie tot 
4 seconden na het dampen weergegeven wordt.

Weergave van de temperatuur 
bij het temperatuurgereguleerd 
dampen. Bij alle andere modi zal 
de accuspanning (onder 
belasting) weergegeven worden.

Vermogensweergave. In de 
„direct-mode“ (Bypass)/ zal de 
daadwerkelijk resulterend vermo-
gen weergegeven worden.

Status van de accu na de 
dampcyclus

Weerstand aan het einde 
van de dampcyclus, inclusief 
de verhoging door hogere 
temperatuur. 

DISPLAY-WEERGAVE TIJDENS HET DAMPEN



04 EXTENDED FUNCTIONS MENU

Bat Min:
Instellen van de maximale 
ontlaadspanning (2,5V tot 3,0V - 
fabrieksinstelling: 2,7V)

Cycles:
Aantal teugen vanaf het 
terugzetten van de tellers.

Temp Cof up:
Verhogen van de tempe-
ratuurcoëfficiënt van de draad 
(fabrieksinstelling: 320)*

Temp Cof down:
Verlagen van de tempe-
ratuurcoëfficiënt van de draad 
(fabrieksinstelling: 320)*

Power Lim:
Instellen van het 
maximale vermogen 
(fabrieksinstelling: 40W)

HP Set:
Instellen van de Heat Protection 
mode (meer info onder 06 - 
fabrieksinstelling: 6)

Power Boost:
Instellen van de Power Boost 
mode (meer info onder 06 - 
fabrieksinstelling: 3)

Lumen:
Instellen van de helderheid van 
het display. 1 is donker, 6 heel 
helder. (fabrieksinstelling: 4)

Time:
Damptijd in H:MM:SS vanaf het 
terugzetten van de tellers.

SwOff Time:
Automatische afschakeling van 
het apparaat. De waarde in 
het display wordt in minuten 
aangegeven. (fabrieksinstelling: 
5 minuten)

Energy:
Energieverbruik vanaf het 
terugzetten van de tellers.

On Click:
Instellen van het aantal kliks 
voor het activeren het uitge-
schakelde apparaat. (frabrieks-
instelling: 0 - direct dampen)

BatCap:
Capaciteitsverbruik vanaf het 
terugzetten van de tellers. Reset 
hiervoor de tellers bij een volle 
accu en bekijk deze waarde bij 
een lege accu.

Reset Cntr:
Terugzetten van de tellers.

TotCycl:
Totale teugen vanaf 
ingebruikname van de 
PIPELINE PRO 2 (niet te resetten)

TotTime:
Totale tijd vanaf ingebruikname 
(niet te resetten)

* De temperatuurcoëfficiënt van de gebruikte 
draad voor correct gebruik, bereik 100-650:
320=Dicodes-draad, 620=Nikkel, 
ca. 105=roestvrij staal, 350=titanium, 
480=wolfraam (waarde=coëfficiënt *10E+5 K)

** Wanneer auto kalibreren actief is 
wordt bij het inschakelen van het apparaat 
of bij het wisselen van de verdamper een 
referentiemeting uitgevoerd.

MenuOn Click:
Instellen van het kliks die nodig 
zijn om het menu weer te geven. 
(fabrieksinstelling: 1)

Click Speed:
Druksnelheid 
(animatie bij 4 en 5) 
(Fabrieksinstelling: 3)

Half Watt:
Vermogensstapgrootte 
1W/0,5W (<20W), 2W/1W 
(20-40W) (fabrieksinstelling: 1)

Temp Unit:
Eenheid van de temperatuur-
weergave: °Celsius of °Fahren-
heit (fabrieksinstelling °C)

Auto Cal:
Activeert (1) of deactiveert (0) 
automatisch kalibreren 
(fabrieksinstelling: 0)

Display Dir:
Displayoriëntering voor 
rechts- of linkshandigen 
(fabrieksinstelling: R)

Expert Mode:
Activeren (1) of deactiveren (0) 
van de HP, BO en Bypass Modi 
(fabrieksinstelling: 1)

Reset: 
Terugzetten naar 
fabrieksinstellingen



05 FOUTMELDINGEN/ERRORCODE:

Accuspanning te groot Power Boost:

Geen verdamper

Fout tijdens kalibreren

Kortsluiting, slecht contact of overbelast 
door teveel spanning

Accuspanning te laag

Oververhitting

Maximale damptijd overschreden

Overbelasting door te hoge stroom 
(belasting voor gekozen vermogen te 
weinig weerstand)

Houd de knop ingedrukt om de foutmelding te verwijderen.

HP-Set:

Overbelasting door teveel spanning 
(belasting voor gekozen vermogen te 
veel weerstand)

06 HEAT PROTECTION EN POWER BOOST INSTELLINGEN

06 HEAT PROTECTION EN POWER BOOST INSTELLINGEN

„Heat Protection“ voorkomt het oververhitten van de wikkeling. 

Dit behoudt de smaak van de liquid, ook bij een hoger vermogen.

Je kunt 10 verschillende instellingen uitkiezen:

Tijden in ms, Powerfactor=aantijd/(aantijd-uittijd)

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 06

Versnelt het verhitten van de coil.

De intensiteit van de boost kun je onder „Power-Limit“ aangeven.

Hier kun je 10 verschillende instellingen kiezen:

Index Boost tijd in ms Tijd van ingesteld vermogen in ms

00 -  -            

01 300  -            

02 450  -            

03 600  -            

04 50  500            

05 80  600            

06 120  700            

07 160  800            

08 200  900            

09 250  1000            

10 300  1000            

07 BASISBEGINSELEN VOOR TEMPERATUURGEREGULEERD DAMPEN

Temperatuurgereguleerd dampen is een complex thema

We willen graag de belangrijkste basisbeginselen uitleggen, om 

foutief gebruik te voorkomen. 

Waarom temperatuurgereguleerd dampen?

De gebruikte levensmiddelaroma‘s in liquids ontwikkelen bij 

verschillende temperaturen verschillende smaaknuances. Dit kun je 

vergelijken met het drinken van koude of lauwwarme cola. 

De smaak is navenant de temperatuur van de drank verschillend.

Het is intussen ook bewezen dat bij hoge temperatuur ongewenste 

neveneffecten kunnen optreden.

Met een goed functionerende temperatuurgereguleerde setup zijn 

dry hits uitgesloten. Je kunt dus ook verdampers zonder kijkvenster 

tot en met de laatste druppel gebruiken.

Om de temperatuurregulering te kunnen gebruiken heb je een ver-

damper met een coil (de draad) nodig die over een hoge tempera-

tuurcoëfficiënt beschikt (we raden de Dicodes Resitherm NiFe30 aan)

Door de hoge temperatuurcoëfficiënt verhoogt de weerstand van 

de draad zich zodra de coil verhit wordt. Het is noodzakelijk de 

verdamper bij kamertemperatuur te kalibreren, hierdoor kan het 

accu-systeem aan de hand van de weerstandsverandering de 

temperatuur van de coil berekenen.

Daarnaast moet je er ook op letten dat de windingen van de coil 

elkaar niet aanraken en dat de contacten aan de 510 aansluiting 

en binnen de verdamper goed schoon zijn.

Corrosie of vervuiling aan de contactoppervlakte kan tot kleine 

weerstandsafwijkingen leiden en daarmee in verkeerd geïnterprete-

erde temperatuurverschillen resulteren. Voor een optimaal resultaat 

dienen alle contacten regelmatig met alcohol gereinigd te worden.

Met de Pipeline Pro 2 kun je de voor jou optimale temperatuur en 

daarmee de optimale smaak vinden.
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BEGRIPPEN

Dry Hit

Een Dry Hit is een (te) heet wordende draad (coil) ten gevolge van 

een slechte of niet aanwezige liquid-flow naar de draad.

Hierbij wordt de draad erg heet wat een onaangenaam effect tot 

gevolg kan hebben.

Draadsoorten

De dikte van de draad is bepalend voor hoe snel de wikkeling de 

ingestelde temperatuur bereikt. Je kunt het tekort van een „trage“ 

wikkeling door een hoger vermogen compenseren. Dit zal echter 

ook het stroomverbruik verhogen. 

Ook zijn verschillende draden voor verschillende verdampers zoals 

bijvoorbeeld drippers op verschillende manieren te maken.

Wanneer je je watten vaak verwisselt, heb je massievere draad 

nodig. De Dicodes draad Resiterm NiFe30 is beduidend stabieler dan 

de draad welke op het moment gangbaar is voor temperatuurgere-

guleerd dampen, de Nikkel draad (Ni200).

Met de PP2 kun je door het instellen van de temperatuurcoëfficiënt 

iedere draad met een hoge coëfficiënt gebruiken.

Denk eraan dit dan wel in de extended functions menu (Temp 

Menu > Temp Cof) in te geven.

Temperatuurregulering

Afhankelijk van de instelling werkt dit als een temperatuurregulering 

of een temperatuur limiet.

Wanneer je het vermogen laag instelt zodat de ingestelde tempera-

tuur bij een goede liquid-flow niet wordt bereikt, limiteert de PIPELINE 

PRO 2 de temperatuur enkel om een dry-burn te voorkomen.

Stel je het vermogen hoger in zodat de temperatuur ook bereikt 

wordt bij normaal gebruik, dan regelt de PIPELINE PRO 2 het 

vermogen automatisch om de temperatuur gedurende het 

dampen vast te houden.

Temperatuurcoëfficiënt

Deze waarde beschrijft hoe sterk zich de weerstand van de draad 

bij stijgende of dalende temperatuur verandert.

Kalibreren

Tijdens het kalibreren wordt praktisch het nulpunt van de meting 

vastgesteld. Vergelijkbaar zoals bij een snelheidsmeter in een auto. 

Bij stilstand moet deze ook 0 Km/h aangeven. Wanneer het kalibre-

ren niet zorgvuldig uitgevoerd wordt, is geen betrouwbare meting 

van de temperatuur mogelijk.

De PP2 heeft een automatische en handmatige kalibrering.

We raden aan de wikkeling handmatig te kalibreren.

Belangrijk is dat de verdamper om het moment van kalibreren op 

kamertemperatuur is (ca 20°C).

Let op: bij het automatisch kalibreren er op letten dat bij iedere 

accu-wissel enige minuten gewacht wordt, zodat de verdamper 

kan afkoelen.

De accu moet altijd langzaam en de iets gekantelde accuhuls 

(met de pluspool richting de elektronica) ingebracht worden.

HINWEIS GEMÄSS BATTERIEGESETZ

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 B.V., Postbus 321, 5460 AH Veghel

Oude batterijen bevatten waardevolle grondstoffen die weer 

gebruikt kunnen worden. Het milieu en PIPELINE bedankt je voor je 

bijdrage.

Een elektronische sigaret is niet „gezond“, alleen minder schadelijk 

dan gewone sigaretten. Een e-sigaret is ook niet geschikt om te stop-

pen 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 zijn 

niet geschikt voor personen onder de 18 jaar, niet rokers, mensen 

met een allergie voor een van de ingrediënten, zwangere vrouwen, 

mensen met hart en vaatziekten, mensen met kanker.

WWW.PIPELINE-STORE.COM

08 ADVIES

ADVIES NAAR AANLEIDING VAN BATTERIJWETGEVING


