
 

 

HANDLEIDING 

Artikel: 394   

Naam: Joyetech Exceed D19 kit 

Specificaties Joytech Exceed batterij: 

 Afmetingen: 19x76mm 

 Capaciteit: 1500 mah 

 Oplaadbaar via: micro USB laadkabel 

 Aansluiting: 510 

 Ontlaad/overlaad bescherming: ja 

 Kortsluiting bescherming: ja 

 Batterij indicator: dmv LED 

 Drukknop bescherming: 5-click 

 Cut-off tijd: 10 seconden 

 Pass-through functie: ja 

 Instelmogelijkheden: constant/variabel 

 Batterij verwisselbaar: nee 

Specificaties Joyetech Exceed clearomizer: 

 Afmetingen: 19x46.5mm  
 Inhoud: 2 ml 

 Aansluiting: 510 

 Instelbare airflow: ja 

 Te gebruiken met: Joyetech Exceed EX coils 

 Materiaal: RVS met Pyrex glas 

 Vulmethode: bovenkant 

 Geschikt voor: mond long / direct long inhalatie 

 Plastic mondstuk verwisselbaar: nee (geen 510) 

Hoe te vullen: 

 Verwijder de bovenkap en de glas-tube.  

 Draai de coil los uit de houder 

 Druppel de coil in met vijf druppels vloeistof en 

bevochtig tevens de zijkant-openingen 

 Draai de coil terug in de houder 

 Plaats de glas-tube en de bovenkap terug 

 Draai middels het mondstuk de bovenkap open. Twee 

vulopeningen worden zichtbaar. 

 Vul middels de vulopeningen de tank en let erop dat u 

deze niet over vult  

 

Belangrijk: controleer of de afdichtringen (siliconen) goed op het glaasje geplaatst zijn. 

 

 

 

 

https://www.e-cig4u.nl/micro-USB-kabel
https://www.e-cig4u.nl/Joyetech-Exceed-EX-coils


 

 

Batterij instellingen 

 

 Aan of uitzetten batterij: 5x klikken op de vuurknop 

 De batterij is in te stellen op directe uitvoer (witte ring led) of constante uitvoer (oranje ring 

led). Druk bij een uitstaande batterij lang op de vuurknop waarna de batterij wisselt in directe 

stand of constante stand.  

 Door te drukken op de grote zwarte cirkelvormige knop op de batterij zal de batterij vuren.  

 

Batterij indicator: 

 

Ring Led blijft branden: 60%-100% energie vulling 

Ring  Led knippert langzaam: 30%-59% energie vulling 

Ring Led knippert matig 10%-29% energie vulling 

Ring Led knippert snel  0%-9% energie vulling. 

 

Opladen batterij:  

Middels de USB poort en het meegeleverde kabeltje wordt de Exceed opgeladen. Indien er opgeladen 

wordt met een stekker, dan moet de stekker begrenst zijn tot 1 Ampere uitvoer.  

 

Mondstuk:  

Het mondstuk is niet vervangbaar voor een universeel 510 mondstukje. Reinig het mondstuk dagelijks.  

 

Airflowcontroller:  

Aan de onderkant van de tank zit een airflowcontroller. Hiermee stelt u de luchtinlaat in. Dit bepaalt of  

u zwaar of licht hijst. Als de airflowcontroller geheel open staat hijst u licht, staat deze deels of geheel 

dicht, dan hijst u zwaar. De te prefereren stand is geheel open.  

 

Onderhoud en waarschuwingen: 
 
Laad een nieuwe batterij voor het eerste gebruik goed vol. 
Maak het contactpunt regelmatig schoon met een schone tissue. 
Vermijd vocht, vuil, valpartijen en scherpe voorwerpen. 
Vervoer een losse batterij niet in de broekzak bij metalen voorwerpen om kortsluiting te voorkomen. 
Zet een batterij aan en/of uit dmv 5 x snel klikken binnen 3 seconden op de button. 
(ontvangen batterijen staan meestal uit) 
Zet het apparaat uit tijdens vervoer, dit voorkomt doorbranden van batterij en/of atomizer. 
Laad een batterij nooit op zonder toezicht 
Gebruik alleen een max 1A AC wandadapter icm micro USB kabel om uw batterij mee op te laden! 
Gebruik de micro USB poort met beleid, op een afgebroken USB poort rust geen garantie. 
Gebruik nooit USB wand adapters van iphone/ipad ed om uw batterij mee op te laden. Dit zijn vaak 
2.0A snelladers die uw batterij ernstig kunnen beschadigen, of uzelf letsel kunnen bezorgen. Denk om 
uw veiligheid en gebruik alleen wandadapters door ons geadviseerd. Houd het apparaat buiten bereik 
van kinderen. 
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http://www.e-cig4u.nl/1A-USB-wand-adapter

