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De PIPELINE VTC DUAL is een Variabel-Watt (VW) en Variabel-Temperatuur 
(VT) Accudrager. Door het uitwisselen van de accudeksel kan men hem 
gebruiken met 1 of 2 18650 Accu’s (Accu’s zijn bij levering niet inbegrepen). 
Hij is regelbaar van 1W tot 75 W (met 2 accu’s tot 150W) of van 100-315 °C 
of van 200-600 °F. De VTC is compatibel met alle verdampers die voorzien 
zijn van een 510 aansluiting en met een weerstand vanaf 0,1 Ohm in VW-  
en Bypass-Modus en 0,05 Ohm in TC Modus.  

De accu’s in de accudragers kunnen geladen worden met een separate 
lader of direct over de ingebouwde USB-Port. Deze USB-Port biedt 
eveneens de mogelijkheid om de Firmware te actualiseren.  

OPGELET: Ons advies is de accu’s te laden met een separate lader. 
Voor een goede werking met 2 accu’s moeten er 2 nieuwe gelijke 
typen accu’s gebruikt worden. Gebruik steeds deze accu’s als een 
set en gebruik deze als „Groep”.
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BEDIENING VAN DE PIPELINE VTC DUAL: 

1. Aan-/ Uitzetten: Verwijder de magnetische deksel van het apparaat en leg 
hierin een 18650 Accu (High-Drain Accu met minimaal 25A). Als Alternatief 
kan de bij levering geleverde accu deksel voor 2 accu’s gebruikt worden,om 
het apparaat te gebruiken met 2 accu’s.  Voor een goede werking met 2 accu’s 
moeten er 2 nieuwe gelijke typen accu’s gebruikt worden. Gebruik steeds deze 
accu’s als een set en gebruik deze als „Groep”.  
Druk vijf keer binnen 2 seconden op de Damp-knop om het apparaat aan en 
uit te schakelen.

(enkele accu)(dubbele accu)
2. Dampen: Druk op de Damp-knop om te dampen.  

3. Stealth on/off: Druk gelijktijdig op de dampknop- en de linker regelknop om te kunnen schakelen
tussen „Stealth on“ en „Stealth off“ modus. In de „Stealth on“ modus is het OLED display gedeactiveerd tijdens het dampen. 
Door eenmaal kort op de damp-knop te drukken kun je hierbijkort de actuele instellingen op het display zien.

4. Toetsenblokkering: Druk bij een ingeschakeld apparaat 2 seconden lang beide regelknoppen in om de toetsenblokkering 
te activeren of te deactiveren. In geactiveerde modus wordt verhinderd dat er per ongeluk een instelling wordt gewijzigd. 

5. Display 180° draaien: Druk bij uitgeschakeld apparaat gelijktijdig beide regelknoppen 2 seconden lang in, om de 
displayaanduiding 180° te draaien.

6. Screensaver: Druk de dampknop en de rechter regelknop tegelijkertijd in. Druk vervolgens op de rechter regelknop om 
de schermbeveiliging in te stellen. Daar selecteert u de gewenste tijd en bevestig dit door op de dampknop te drukken.

7. Stel de tijd in: Druk drie keer op de dampknop om het menu te openen. 
De eerste regel knippert. Met de linker regelknop kan gekozen worden tussen uren, 
minuten, jaar, maand en dag. Met de rechter regelknop kan de waarde  veranderd 
worden (Alleen om het jaar weer te geven, kunt u het aantal jaren met de linker 
regelknop verminderen). Er kan gekozen worden in twee weergavemodi van de klok 
(digitaal / analoog) .

8. Logo Mode: Druk de Dampknop en de rechter regelknop gelijktijdig in. 
Druk dan de rechter regelknop 2 maal in om in het Logo-Menu te komen. 
Kies hier on of off en bevestig dit met de Damp knop.



WISSELEN TUSSEN VT / VW / BYPASS-MODUS: 
 
Switchen tussen de verschillende modi:  Druk drie keer op de Damp-knop om in het menu te komen. Druk op de rechter 
regelknop om te switchen tussen TEMP, TCR, Power (VW) en Bypass-Modus. Met de Dampknop bevestig je de gekozen 
waarde. 
In TEMP of TCR Modus als deze knippert, druk dan op de linker regelknop om te kiezen tussen VT, PWR, Coil en AMP. 
Onder VT kan de juiste draad gekozen worden (geschikt voor de temperatuurregeling ). Bevestig de geselecteerde soort 
door het indrukken van de Dampknop. Als AMP knippert, kan er ook geswitcht worden tussen AMP (AMP), PUFF (zuigteller) 
en tijd (Time) modus. 

 
PWR-MODUS: 

Power-Modus (VW):
Met behulp van de linker en rechter regelknop kan het vermogen omlaag of omhoog gebracht worden. Door beide regel-
knoppen tegelijk ingedrukt te houden lock je de ingestelde waarde. 

MODALITÀ BYPASS:

Modalità bypass:
In modalità di bypass si può svapare in modalità non regolata. Il dispositivo fornisce “solo” la potenza della batteria 
all’atomizzatore. Le funzioni di sicurezza rimangono disponibili.

BYPASS-MODUS: 

Bypass-Modus:
In Bypass-Modus kan er ongeregeld gedampd worden. Het apparaat geeft de spanning van de accu aan de verdamper af. 
De veiligheidsfunctie blijft in werking.

TEMP-MODUS:  
 
Temperatur-Modus:
Om de TEMP-Modus te kunnen gebruiken, dient er een Wikkeling of een verdampelement gebruikt te worden wat geschikt 
is voor Temperatuur geregeld te kunnen dampen. Met behulp van de regel knoppen kan de temperatuur (100-315 °C of 
°F 200-600) verhoogd of verlaagd worden. Het verhogen of verlagen kann versneld worden door de regelknop ingedrukt 
te houden.



Kalibratie van de weerstand in TEMP-Modus (Lock-Modus):
Druk de Dampknop 3 maal in om in het menu te komen. Druk de linker regelknop 2 maal in totdat de 2de regel knippert. 
Druk dan de rechter regelknop in om de weerstand te kalibreren. Het Slot-Symbool (Lock) word weergegeven in het Display, 
De verdamper is nu gekalibreert. LET OP: Kalibreer de verdampers altijd bij kamertemperatuur (ca. 20°C), zodat de juiste 
„basis-Weerstand“ gebruikt wordt.

Kalibratie van een nieuwe Verdamper:
Bij het wisselen van een Verdamper of een Wikkeling, moet de oude kalibrering „gereset“ worden. Verwijder eerst het 
slot-symbool. Houd de dampknop ingedrukt terwijl er geen verdamper op het apparaat zit, om de „reset“ te starten. Schroef 
de verdamper weer op het apparaat, in het display verschijnt nu „New Coil Right, Same Coil Left“. Druk nu op de rechter re-
gelknop om te kalibreren. Zou er geen nieuwe kalibrering benodigd zijn (bv om toch de oude verdamper te willen gebruiken), 
druk dan op de linker regelknop. Vergeet niet de juiste modus in te stellen, als er toch een andere draadsoort gebruikt word. 

Instellen Vermogen in TEMP-Modus:
Druk de dampknop 3 maal in om in het menu te komen. Druk de linker regelknop in ototdat de 2de regel knippert. Druk 
dan op de rechter regelknop om het vermogen in te stellen. Met de dampknop wordt de ingegeven waard bevestigd en 
opgeslagen.

Temp-SS316: Deze modus is speciaal voor 316 Stainless Steel draad. Voorbeeld de BF-SS316 Verdamp elementen.

TCR-MODUS: 
 
TCR (M1, M2, M3): In TCR-Modus (Temperature Coefficient of Resistance) 
ondersteunt het apparaat verschillende (voor Temperatuur geschikte) draden, 
door het ingeven van Temperatuur-coefficient. (Weerstandsbereik: 0,05 Ohm
tot 1,5 Ohm.

Instellen van de TCR Modus (M1,M2,M3):  
Druk bij uitgeschakeld apparaat, de damp knop en de rechter regelknop gelijktijdig in. 

Zo kom je in het TCR menu: 
1. Druk op de linker/rechter regelknop om te wisselen tussen TCR M1, M2, M3;
2.  Druk op de Dampknop om de gewenste Modus te bevestigen;
3.  Druk op de linker of rechter regelknop om de Temperatuur-coefficient van de draad in te geven. 
4.  Houd de Damp knop ingedrukt of wacht 10 Seconden om de instellingen vast te leggen.



Volgende TCR waardebereik als referentie voor de verschillende draadsoorten:

LADEN VAN DE ACCU’S:

Laden en Actualiseren: Over de MicroUsb poort kan de PIPELINE VTC DUAL voorzien worden van nieuwe Firmware, 
optioneel kunnen hier ook de accu’s mee geladen worden. Toch adviseren wij een externe lader te gebruiken, zeker als er 
2 accu’s gebruikt worden. Voor een goede werking met 2 accu’s moeten er 2 nieuwe gelijke typen accu’s gebruikt worden. 
Gebruik steeds deze accu’s als een set en gebruik deze als „Groep”. 

EXTRA FUNCTIES: 

10 Seconden Veiligheidsuitschakeling: Als de dampknop langer dan 10 seconden ingedrukt 
is („Over 10s protection“). 

Kortsluitbeveiliging: Bij een kortsluiting of verkeerde weerstand van de verdamper verschijnt 
er op het display „Atomizer Short“.

Lage accuspanning: Als de accu spaning lager is dan 3,3 V verschijnt er op het Display 
„Battery Low Lock“. Het vermogen van het apparaat vermindert.

Accu leeg: Bij een accuspanning lager dan 2,9Vverschijnt er op het Display „Weak Battery“.

Temperatuurbescherming: In TC-Modus, als de huidige temperatuur van het element hoger 
is dan de gewenste temperatuur dan verschijnt er op het display „Temp Protection“ . 

Weerstand van de verdamper te laag:Is de Weerstand van de verdamper te laag, dan verschijnt 
er op het Display „Atomizer Low“.

Material Nickel Titan NiFe SS(303, 304, 316, 317)

TCR-Waardebereik 600-700 300-400 300-400 80-200



Beveiliging tegen oververhitting: Is de Temperatuur van het apparaat te hoog dan verschijnt er op het Display 
„Device Too Hot“. Als het apparaat is afgekoeld kan men weer verder dampen. 
 
Speciaal bij het gebruik van 2 accu’s:

-  Wanneer de laadstand van de 2 accu’s de 0,3V bereikt, wordt „Imbalanced Batteries“ 
 op het display getoond.

-  Wanneer met behulp van de USB-kabel het laadproces niet gestart kann worden 
 verschijnt er op het  Display „Charge Error“.

-  Wanneer de accu’s verkeerd in het apparaat gelegd worden, verschijnt er op het 
 Display „Check Battery“.

-  Wanneer de USB-Adapter meer als 5,8V uitstuurt, verschijnt er op het Display „Check USB-Adapter“.

OPGELET: 
 
1. Alsjeblieft de Accudrager niet openen. Reparaties mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. 
2. De PIPELINE VTC DUAL gelieve niet onder extremen temperaturen blootstellen. Het laden is mogelijk  
tussen de 0°C en 45°C, het gebruik tussen -10°C en 60°C. 
 

GARANTIE: 
2 Jaar fabrieksgarantie 6 maanden Garantie. 
De PIPELINE VTC DUAL niet laten vallen. Bij een gevallen exemplaar vervalt de garantie. 
 
ADVIES NAAR AANLEIDING VAN BATTERIJ WETGEVING:  
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, Nieuwe 
Fellenoord 8, 5612 KC Eindhoven, Nederland. Oude batterijen bevatten waardevolle grondstoffen die weer gebruikt kunnen 
worden. Het milieu en PIPELINE bedanken je voor je bijdrage. 
 
ADVIES:
Gebruik dit product niet indien u behoort tot een van de volgende risicogroepen: Personen jonger dan 18jr, niet-rokers, 
zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven, mensen met een hart en/of vaatziekte, kanker, een longaandoening of 
een allergie voor een van de ingrediënten. Niet bestemd voor de consumptie, Delen van de verpakking zijn gevaarlijk voor 
kinderen, zij kunnen hierin stikken. Indien bij gebruik van dit product onverhoopt nicotine-houdende vloeistof in aanraking 
komt met de huid of ogen: zorgvuldig met water afwassen. Indien deze vloeistof in de mond komt: spoelen met water. Bij 
aanhoudende klachten na gebruik altijd een arts raadplegen. Nicotine is schadelijk voor het milieu. Houd daar rekening mee! 
Het gebruik van elektronische sigaretten is minder schadelijk dan gewone sigaretten, maar niet geheel onschadelijk. Indien 
je je gezondheid voor enig risico wilt behoeden, dan raden wij het gebruik van dit product af. Wees bewust van de bekende 
en onbekende risico‘s die je neemt!
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