
Advertència de seguretat 
Per tal d'evitar danys a persones o coses, seguiu les següents recomanacions: 
Aquest dispositiu només pot ser utilitzat amb càpsules JUULpods. 
Aquest dispositiu no pot ser utilitzat per nens. 
Mantingui el dispositiu fora de l’abast dels nens en tot moment. 
L'aparell no ha de ser utilitzat per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o 
manca d'experiència i coneixement, tret que se'ls hagi donat supervisió o instrucció. 
No utilitzi ni deixi el dispositiu en llocs on estigui exposat a la llum solar directa, en un vehicle tancat en 
un dia calorós o a prop d'un radiador. 
En cas contrari es poden produir fuites, sobreescalfament o l'explosió del dispositiu, que podria provocar 
un incendi, cremades o altres lesions. 
Deixi d'utilitzar el dispositiu si la carcassa presenta esquerdes, forats, està inflada o presenta altres 
senyals d'ús inadequat. 
Deixi d'utilitzar-lo de manera immediata i recicli’l adequadament. 
Eviti que el dispositiu estigui en contacte amb líquids. 
No utilitzi mai productes d'altres fabricants i no utilitzi el dispositiu amb productes de tabac. 
No utilitzi mai el producte a prop de materials inflamables, líquids o gasos. 
Transport i manipulació del dispositiu: 
Aquest dispositiu conté components delicats. 
No deixi caure, llenci, desmunti, obri, esclafi, doblegui, deformi, punxi, trituri, posi al microones, incineri, 
pinti o insereixi objectes en aquest dispositiu. 
L'ús indegut pot provocar lesions i cremades. 
La garantia d'aquests productes no inclou el desgast ni el deteriorament derivats de l'ús normal i el pas 
del temps. 
 
Càrrega: 
Aquest producte només pot carregar-se amb el següent tipus d'equipament: 
Carregador USB llistat / certificat (marcat com "LPS" o "Classe 2"), amb una potència nominal de 5V dc, 
1,5 A min (2,5 A màx.). 
Ordinador llistat / certificat amb port USB 2.0 o superior (5 Vdc). 
La capacitat de la bateria és de 266 mAh a una tensió nominal de 3,8 Vdc. 
La capacitat de la bateria és de 200 mAh a una tensió nominal de 3,7 Vdc. 
Aquest producte només es pot carregar en espais interiors.  
No el carregui a l'aire lliure ni sota la pluja. 
Si la bateria no es carrega completament després de 4 hores, desconnecti la unitat del carregador o de 
l'ordinador central. 
Desconnecti la base de càrrega USB JUUL de l'ordinador o l'adaptador USB quan no carregui el 
dispositiu. 
No provi de desmuntar el dispositiu. 
Qualsevol intent d'obrir la carcassa anul·larà la garantia. 
La bateria no conté cap component que pugui ser reparat pel mateix usuari. 
Si ha de reparar el seu dispositiu, posi's en contacte amb el servei d'assistència JUUL a JUUL.es 
Adreça del servei d'assistència: support.juul.es 
 
Advertències sobre la bateria: 
Precaució: la bateria que s'utilitza en aquest dispositiu pot comportar risc d'incendi o de cremades 
químiques si se'n fa un mal ús. 
No el desmunti, escalfi a més de 40 °C ni cremi. 



La bateria no es pot substituir. 
L'ús d'una altra bateria pot comportar risc d'incendi o d'explosió. 
Deixi d'utilitzar el dispositiu si s'escalfa de manera inusual, fa mala olor, es decolora o es deforma, o si es 
detecten condicions anormals durant el seu ús, càrrega o emmagatzematge. 
 
PRECAUCIÓ: 
El producte conté imants que poden ser perjudicials per a portadors de marcapassos i altres persones 
amb implants mèdics. 
Cal desar el dispositiu JUUL com a mínim a 15,3 cm de distància de marcapassos i altres aparells 
mèdics sensibles. 
Environmental 
Les bateries d'ió liti contenen elements que poden suposar riscos per a la salut si es filtren al 
subministrament d'aigües subterrànies. 
En alguns països pot ser il·legal llençar aquestes bateries al rebuig domèstic general. 
A causa del valor dels materials continguts dins de les cèl·lules individuals, existeixen moltes 
instal·lacions de reciclatge de bateries d'ió liti. 
Per tal d'evitar curtcircuits accidentals dels pols positius i negatius, protegeixi el contacte de la bateria 
amb cinta adhesiva durant el transport del dispositiu. 
Col·loqui cada bateria a la bossa de plàstic corresponent, segelli la bossa i dipositi la bateria al contenidor 
de reciclatge. 
MAI llençi la bateria a un foc o a un incinerador perquè la bateria podria encendre's i explotar. 
RUPS: aquest dispositiu compleix la Directiva de la Unió Europea sobre restriccions en l'ús de certes 
substàncies perilloses en equips elèctrics i electrònics (RUSP). 
Per tal d'assegurar-ne el compliment, JUUL exigeix declaracions de conformitat als seus proveïdors, 
supervisa els materials utilitzats i realitza controls durant el procés de fabricació. 
 
PRECAUCIÓ 
ADVERTÈNCIA DE SEGURETAT 
 
REBUIG 
Deixi d'utilitzar el producte si detecta qualsevol d'aquests símptomes, o qualsevol altre que pensi que 
pugui estar relacionat amb l'ús del producte. 
Si els símptomes persisteixen, consulti amb el metge o professional mèdic i mostri-li aquest prospecte 
sempre que sigui possible. 
També pot informar dels problemes del dispositiu al fabricant/distribuïdor. 
Té més preguntes? 
Obtingui més informació a 
Adreça del servei d'assistència 
2. Càrrega 
Col·loqui el JUUL a la base de càrrega abans d'utilitzar-lo (vegeu pàgina següent) 
Toqui suaument el dispositiu dues vegades per comprovar l'estat de la bateria (verd=càrrega completa) 
3. Inhalar: 
Primer, faci petites pipades a través de l’embocadura de la càpsula JUULpod per tal d'acostumar-se al 
vapor i, després, inhali amb tranquil·litat. 
Per a encendre'l no cal prémer cap botó, només inhalar pel filtre. 
 
  



PER A COMENÇAR 
Per a un funcionament òptim del JUUL, mantingui aquestes parts netes i seques. 
JUULpods 
Interior del dispositiu 
Contactes de càrrega 
Per a netejar-lo, utilitzi bastonets de cotó. 
Humitegi'l amb alcohol isopropílic i eixugui'l bé. 
Obtenir una garantia de substitució* 
Registri's per tal d'obtenir una garantia limitada de 2 anys per al seu dispositiu. 
Registri's per tal d'obtenir una garantia limitada de 2 anys per al seu dispositiu. 
Més informació sobre JUUL i la garantia a 
 
MANUAL 
 
CONSELLS I ASSISTÈNCIA 
 
AQUEST PRODUCTE ESTÀ ESPECIALMENT CONTRAINDICAT PER A: 
 
Dones embarassades o lactants, donat que la nicotina passa a la placenta i es transfereix a la llet 
materna. 
Persones amb malalties de tipus general, com afeccions cardíaques, d'estómac i úlceres duodenals, 
problemes hepàtics o renals, malalties a la gola de llarg termini o dificultats respiratòries a causa de 
bronquitis, emfisema o asma. 
 
POSSIBLES EFECTES SECUNDARIS: 
Si utilitza massa líquid amb nicotina, és possible que experimenti algun dels següents símptomes: 
 
MANUAL 
 
PER A COMENÇAR 
1. Inserir 
Retiri la tapa de color i introdueixi una càpsula [JUULpod] al dispositiu. 
Mantingui les càpsules JUULpod precintades fins al moment d'utilitzar-les. 
Connecti la base de càrrega USB del JUUL a un port USB compatible i introdueixi el dispositiu JUUL al 
carregador USB del JUUL. 
Carregui el dispositiu amb el carregador durant 1 hora. 
L'indicador LED mostra el nivell de càrrega. 
CÀRREGA 
LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTA INFORMACIÓ ABANS D'UTILITZAR EL PRODUCTE. 
DESI AQUESTA GUIA EN UN LLOC SEGUR PER PODER CONSULTAR-LA POSTERIORMENT. 
CONTÉ INFORMACIÓ IMPORTANT. 
Aquest producte conté nicotina i està dissenyat per a ser utilitzat amb un dispositiu JUUL. 
És important recordar que la nicotina és una substància addictiva 
Aquest producte no és adequat per a persones menors de 18 anys, no fumadors, dones embarassades o 
lactants, o persones amb problemes de salut. 
No utilitzi aquest producte si és al·lèrgic a la nicotina o a qualsevol altre ingredient que contingui aquest 
producte. 
La nicotina és altament addictiva. 



Si encara no utilitza nicotina, no comenci ara. 
MANUAL 
Si ho nota massa intens, provi d'inhalar menys aspirant amb més suavitat. 
És completament normal que li costi una mica acostumar-se al JUUL quan el provi per primera vegada. 
Vòmits 
Palpitacions al pit  
Mareig 
Ritme cardíac anormal 
Irritació a la boca o la gola 
Nàusees 
Tos 
Singlot 
Malestar estomacal 
Congestió nasal 
Vòmits 
Palpitacions al pit  
*Abans d'enviar la substitució sota garantia, JUUL Labs us demanarà la devolució del dispositiu, tot i que 
pot eximir-se d'aquest requisit. 
Instruccions: Retiri la tapa de color i introdueixi una càpsula JUULpod en el dispositiu. 
Les càpsules JUULpods es venen per separat. 
Dispositiu JUUL 
Càpsules JUULpod (embocadura) 
Càrrega del 50%-100% 
Càrrega del 25%-50% 
Càrrega inferior al 25% 
Base de càrrega USB 
PRECAUCIÓ 
MANUAL 
 
© 2019 JUUL Labs, Inc. 
Tots els drets reservats. 
 
Model: 
Dispositiu JUUL 
Voltatge: 
5 Vdc (USB tipus A) 0.4 A 
Nom de l'entitat 
Adreça de l'entitat 
 
E-LIQUID 
PRECAUCIÓ: 
Conté àcid benzoic [200-618-2], nicotina [200-193-3] 
És tòxic en cas d'inhalació o ingestió. 
Pot perjudicar determinats òrgans en casos d'exposició perllongada o repetida. 
Renti's bé les mans després de manipular el producte. 
En cas de malestar, truqui al Servei d'Informació Toxicològica o al metge. 
Dipositi l'embalatge i el producte a la deixalleria o punt de recollida de residus especials d'acord amb la 
normativa local, regional, estatal o internacional vigent. 



 
ATENCIÓN  
Contiene ácido benzoico [200-618-2], nicotina [200-193-3]. 
Nocivo en caso de inhalación o ingestión. 
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 
Llamar al INTCF 91 562 0420 o a un médico si la persona se encuentra mal. 
Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de 
acuerdo con la normativa local, regional, nacional y / o internacional. 
 
JUUL Labs Spain, S.L. 
Prim 19, 28004 Madrid, España 
 
Cada JUULpod ≈  0,7 ml 
Quatre JUULpods ≈ 2,7 ml 
Dues JUULpods ≈  1,3 ml 
 
 


