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Zawartość opakowania 
• 1x iJust D20 Bateria 
• 1x iJust D20 Kartridż (2ml) 
• 1x Grzałka GTL 1.2Ω 
• 1x Grzałka GTL 0.8Ω 
• 1x Kabel USB-C 
• 1x Instrukcja obsługi 
• 1x Karta gwarancyjna  

Specyfikacja 
• Wymiary: 20mmx131mm 
• Maksymalna moc wyjściowa: 30W 
• Bateria: 1500mAh (wbudowana) 
• Napięcie ładowarki: 5V/1.5A 
• Zakres oporności: 0.4Ω-3.0Ω 
• Pojemność: 2ml 

Instrukcja użytkowania (POD) 
1) Stan naładowania baterii: 

a. >60% - kolor zielony 
b. 20-59% - kolor niebieski 
c. <20% - kolor czerwony 

2) Dioda sygnalizacyjna w trakcie ładowania:   
a. Bateria naładowana: dioda świeci się stale 
b. Bateria ładuje się: dioda świeci się w sposób przerywany 

3) Dioda sygnalizacyjna w trakcie użytkowania:  
a. Podczas normalnego działania: Dioda świeci się do 
momentu, w którym przestajemy korzystać z urządzenia. 
b. Słaba bateria: Dioda sygnalizacyjna zaświeci się 
dwudziestokrotnie. 
c. Zwarcie: Lampka kontrolna zaświeci się pięciokrotnie, jeżeli 
zwarcie będzie miało miejsce podczas wapowania zaświeci się 
trzykrotnie. 

http://www.djdp.eu/


d. Sprawdź atomizer: Dioda sygnalizacyjna zaświeci się 
jednokrotnie. 
e. Koniec czasu: Dioda sygnalizacyjna zaświeci się 
pięciokrotnie. 

4) Zabezpieczenia: 
a. Over-time protection: Urządzenie przestanie podawać 
napięcie po dziesięciu sekundach ciągłego działania. 
b. Short-circuit protecion: Urządzenie posiada zabezpieczenie 
przed zwarciem. 
c. Low voltage protection: Urządzenie posiada zabezpieczenie 
przed zbytnim rozładowaniem akumulatora. 
d. Output over-current protection: Urządzenie posiada 
zabezpieczenie przed przeciążeniem/przepięciem . 
e. Over-charge protection: Urządzenie posiada ochronę przed 
przeładowaniem. 

5) Włączanie/Wyłączanie urządzenia: Wciśnij pięciokrotnie 
przycisk. 

6) Zmiana trybu jest możliwa tylko wtedy, gdy urządzenie jest 
włączone. W celu ustawienia trybu wciśnij trzykrotnie przycisk: 

a. Zielony: działanie z maksymalną możliwą mocą 
b. Niebieski: działanie z uśrednioną mocą 
c. Czerwony: działanie z minimalną możliwą mocą 

Instrukcja użytkowania (kartridż) 
1) Uzupełnianie kartridża: 

a. Wyjmij kartridż z urządzenia. 
b. Wciągnij z pudełka grzałkę GTL, następnie nasącz ją poprzez 

nalanie kilku kropel płynu do wnętrza grzałki. 
c. Wsadź nasączoną grzałkę do środka kartridża. 
d. Przesuń górną część kartridża w wyznaczonym miejscu, 

uzupełnij zbiornik poprzez wyznaczony otwór, następnie 

zamknij kartridż. 
e. Ponownie zamontuj kartridż w urządzeniu. 
f. Za pomocą pierścienia ustaw przepływ powietrza zgodnie ze 

swoimi preferencjami. 
Uwaga 

● Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci. 

● Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży 

lub karmiące piersią, dzieci poniżej 18 roku życia, osoby niepalące 

oraz uczulonych/wrażliwych na nikotynę. 

● Nie naprawiaj/demontuj urządzenia we własnym zakresie. 

● Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci. 

● Nie używać w innym celu niż wapowanie, unikać połknięcia płynu. 

● Prawidłowa temperatura otoczenia dla tego urządzenia mieści się 

w przedziale -5°C~50°C, optymalna temperatura dla ładowania 

nie może być niższa niż 0°C i większa niż 50°C. 

● W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego 

produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i 

natychmiastowy kontakt z lekarzem. 

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z 

przeznaczeniem. 


