
IQOS 3 MULTI

Інструкція користувача



1. УВІМКНІТЬ
Натисніть і утримуйте 
кнопку IQOS Multi протягом 
4 секунд, а потім відпустіть. 
Спалахне світловий 
індикатор стану батареї,  
а також кнопка  
й індикатор стану пристрою.

2. ВІДКРИЙТЕ
Поверніть кришку проти 
годинникової стрілки. 

Як використовувати IQOS Multi

Порт для 
заряджання

Світловий 
індикатор стану 
акумулятора

Кнопка й індикатор 
стану пристрою Ковпачок

Кришка

IQOS 3 Multi

4″



3. ВСТАВТЕ СТІК
Вставте й обережно 
притисніть стік  
до лінії фільтру.

4. ПОЧИНАЙТЕ 
НАГРІВАННЯ
Утримуйте кнопку, доки 
IQOS Multi не завібрує,  
а кнопка й індикатор 
стану пристрою не 
заблимають білим.

Блок живлення Зарядний кабель

Як використовувати IQOS Multi

1″



Як використовувати IQOS Multi

Інструмент для  
чистки IQOS

Палички для  
чищення IQOS*  

*Продаються окремо.

6. ЗАВЕРШЕННЯ СЕАНСУ
Сигналізуючи про 
останні 30 секунд,  
IQOS Multi завібрує двічі, 
а кнопка й індикатор 
стану пристрою  
заблимає білим. 

5. ПОЧИНАЙТЕ 
ВИКОРИСТАННЯ
Починайте 
використовувати пристрій, 
як тільки IQOS Multi 
завібрує двічі, а індикатор 
стану пристрою  
засвітиться білим.



ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО IQOS

Щоб отримати повну інструкцію користувача  
й скористатися підтримкою клієнтів, зайдіть на веб-сайт  
www.iqos.com

Завантажте додаток IQOS Connect App із Google Play*

*Google Play і логотип Google Play є торговими знаками компанії 
«Гугл ЛЛС».
*Додаток IQOS Connect App може бути недоступний для вашої країни.

7. ВИТЯГНІТЬ СТІК 
Пересуньте ковпачок 
угору, а тоді видаліть 
використаний стік.

ЧИСТКА
Пересуньте ковпачок угору 
й повністю зніміть. Вставте 
інструмент для чистки IQOS 
і обережно обертайте його. 
Для оптимального 
використання пристрою 
очищайте його щодня. 

Як використовувати IQOS Multi



Поради

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ  
СТАНУ БАТАРЕЇ
Злегка натисніть кнопку  
IQOS Multi для перевірки  
рівня заряду в батареї.

ДЛЯ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ
Натисніть і утримуйте кнопку 
IQOS Multi протягом 10 секунд, 
потім відпустіть. Світловий 
індикатор стану акумулятора 
та кнопка й індикатор стану 
пристрою спалахнуть, 
заблимають двічі,
а потім поступово 
згаснуть, підтверджуючи 
перезавантаження.

БЛИМАЄ ЧЕРВОНЕ СВІТЛО 
Перезавантажте IQOS Multi.
Якщо блимання 
продовжується, зв’яжіться  
зі службою підтримки клієнтів.

ДВІЧІ БЛИМАЄ БІЛЕ СВІТЛО
Пристрій IQOS Multi виходить 
за межі робочої температури 
(<0°C/>50°C). Зачекайте, доки 
пристрій не досягне робочої 
температури.

10″



ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ІНСТРУКЦІЙ  
З  ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПРОЧИТАЙТЕ Й ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНИСТРУКЦІЇ.

Попередження й заходи щодо техніки безпеки, 
наведені в цьому документі, не охоплюють усі 
можливі умови й ситуації, що можуть виникнути. 
При використанні або технічному обслуговуванні 
будь-яких елекртичних пристроїв, призначених 
для особистого використання, потрібно бути 
обережними та уважними. Щоб зменшити ризик 
отримання травми, завжди використовуйте цей 
пристрій відповідно до інструкцій виробника. 
Цей пристрій не містить деталей, що можуть 
обслуговуватися користувачем. Не намагайтеся 
відкривати, змінювати чи ремонтувати будь-який 
компонент цього пристрою й замінювати будь-
які компоненти чи батареї. Це може призвести до 
травми. Ніколи не використовуйте цей пристрій 
поруч із легкозаймистими матеріалами, рідинами 
й газами. Цей пристрій слід заряджати лише  
з використанням безпечної наднизької напруги. 
Заряджайте цей пристрій лише у приміщенні. 
Символ  указує на те, що для підключення 
електричного пристрою до мережі живлення 
потрібен спеціальний знімний блок живлення. Тип 
необхідного блоку живлення зазначено поруч 
із символом. Тип джерела живлення вказано 
як SxxA2x. Це означає, що для заряджання 
пристрою можна використовувати різні моделі 
блоків живлення, залежно від типу штепселів  
у регіоні. Заряджайте пристрій використовуючи 
лише одну з таких схвалених моделей блоків 
живлення IQOS™, S52A21, S21A20, S21A22, 
S21A23, S21A25, S21A27, S21A28. Не торкайтеся 
цього пристрою якщо він мокрий або занурений  
у рідину. Не кидайте цей пристрій і не струшуйте  
сильно його. Ніколи не намагайтесь торкатися 
нагрівального елементу. Це може призвести до  

Цей символ вказує на 
необхідність виявляти 
обережність при  
використанні цього Пристрою.



травм або пошкодження нагрівального елементу.  
Завжди тримайте пристрій подалі від дітей і не  
дозволяйте їм гратися ним. Цей пристрій не 
призначений для використання особами 
з обмеженими фізичними, сенсорними чи 
розумовими можливостями або тими, хто не 
володіє достатньою інформацією, якщо за 
ними не наглядають або їм не надали інструкції 
щодо безпечного використання пристрою  
і вони не усвідомлюють ризики, пов’язані з його 
використанням. Не використовуйте цей пристрій 
за таких обставин: i) там, де використання 
електронних пристроїв заборонене; ii) біля джерел 
тепла, тобто радіаторів або відкритого вогню; 
iii) якщо пристрій пошкоджений, зіпсований або 
зламаний; iv) якщо він зазнав надмірного впливу 
тепла або вологи.

УВАГА!

IQOS працює виключно зі стіками HeatSticks™. Ніколи 
не використовуйте IQOS із сигаретами або подібними 
продуктами, а також зі стіками або аксесуарами, 
не схваленими виробником. Не видаляйте стік 
HeatStick під час використання. Стіки призначені 
виключно для одноразового використання.  
У жодному разі не використовуйте їх повторно й не 
підпалюйте сірником, запальничкою або полум’ям  
з іншого джерела.

Тютюн та вплив на здоров’я
• IQOS не є цілком безпечним та не виключає всі ризики пов’язані зі здоров’ям
• Стіки містять нікотин, що викликає звикання. 
• Найкращий спосіб знизити ризики для здоров’я, - це відмовитись від 

споживання тютюну та нікотину у будь-якому вигляді.

Нікотин
• Нікотин є природнім компонентом тютюну, що використовується в стіках. 
• Нікотин викликає звикання і може спричинити виникнення побічних ефектів, 

подібних до тих, які пов’язані зі споживанням інших продуктів, що містять нікотин, 
таких як: головний біль, нудота, подразнення горла, як і інші нікотиновмісні 
вироби. Якщо ви відчуваєте ці симптоми, припиніть використання пристрою  
і зверніться до лікаря. 

• IQOS не призначений для людей із серцево-судинними захворюваннями 
або діабетом.

• IQOS не можна використовувати під час вагітності або годування грудьми. 
• Якщо ви вагітні, годуєте грудьми або підозрюєте, що можете бути вагітними,  

слід цілком припинити споживання тютюну й нікотину та звернутися до лікаря. 



Неповнолітні
• IQOS призначений виключно для повнолітніх споживачів.  
• Неповнолітнім не можна використовувати IQOS за жодних обставин.

 ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ    Небезпека вдавитися та проковтнути

• Тримайте стіки подалі від дітей і тварин.
• НЕБЕЗПЕКА ЗАДИХАННЯ — стіки містять малі частинки. 
• НЕБЕЗПЕКА ПРОКОВТУВАННЯ — у разі ковтання стіку негайно зверніться до 

лікаря у зв'язку з ризиком всмоктування нікотину через травну систему. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ      Ризик, пов'язаний із батареями
пристрій IQOS живиться від герметичних літій-іонних (Li-ion) батарей.  
За нормальних умов використання батарея герметично закрита. Якщо з батареї 
витікає рідина, дотримуйтеся таких запобіжних заходів:
• якщо ви проковтнули рідину, негайно зверніться до лікаря. Не спричиняйте 

блювоту, нічого не їжте й не пийте;  
• якщо ви вдихнули рідину, вийдіть на свіже повітря й зверніться до лікаря; 
• у разі контакту зі шкірою вимийте руки і не торкайтеся очей;  
• у разі контакту з очима негайно промийте їх проточною водою протягом 

щонайменше 15 хвилин і зверніться до лікаря.

ОБЕРЕЖНО    Ризик від гарячого аерозолю
• При використанні IQOS в умовах жаркої й вологої погоди вода в аерозолі 

призводить до того, що аерозоль відчувається як гарячий.   
• Щоб цього не сталося, зберігайте стіки та пристрій у прохолодному й сухому 

місці. Не допускайте впливу високої вологості або прямого сонячного 
випромінювання на продукт. Не використовуйте IQOS під час спеки або  
в умовах підвищеної вологості.

• Якщо ви відчуєте дискомфорт, припиніть використання цього пристрою  
й зверніться до лікаря.

ОБЕРЕЖНО    Ризик розвитку алергічних реакцій
• IQOS може спричиняти алергічну реакцію.  
• Припиніть використання IQOS і негайно зверніться до лікаря, якщо у вас 

виникнуть наступні симптоми, що можуть свідчити про серйозну алергічну 
реакцію: набряк обличчя, губ, язика, ясен, горла або тіла, утруднене дихання 
або хрипіння.

Повідомлення про небажані явища або інциденти
Якщо у вас виникнуть якісь несприятливі побічні ефекти при використанні 
IQOS, зверніться до лікаря.
Повідомити про небажані явища або інциденти можна, звернувшись 
безпосередньо до служби підтримки клієнтів (докладну інформацію див.  
у брошурі «Служба підтримки»).
Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти зібрати більше 
інформації про безпеку використання цього пристрою.
Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.iqos.com

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ IQOS 3 MULTI
Дійсна у країнах-членах Європейського Союзу та ЄЕЗ

Цей символ на пристрої або упаковці вказує на те, що цей пристрій та 
його окремі деталі (включаючи батареї) не можна утилізувати разом  
з іншими побутовими відходами. Натомість ваш обов’язок — утилізувати 
відпрацьоване обладнання, передавши його до призначеного пункту 

збору для утилізації відпрацьованого електричного й електронного 
обладнання. Крім того, відпрацьовані батареї можна повернути безкоштовно  
в місце продажу.
Окреме збирання й утилізація відпрацьованого обладнання (включаючи 
батареї) допомагає зберегти природні ресурси та забезпечити його переробку 
таким чином, щоб захистити здоров’я людей і навколишнє середовище. 



Утилізація відпрацьованого обладнання як несортованих побутових відходів 
(наприклад, методом спалювання сміття або закопування в землю) може мати 
негативний вплив на навколишнє середовище й здоров’я людей. 
Для отримання додаткової інформації про те, куди можна здати відпрацьоване 
обладнання для утилізації, зв’яжіться з місцевим представником, місцевою 
службою з утилізації побутових відходів або магазином, в якому ви придбали 
цей продукт. 
Місцевий імпортер цього продукту забезпечить фінансування утилізації 
відпрацьованого обладнання, повернутого через зазначені пункти збору, 
відповідно до місцевих вимог.

ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

IQOS 3 Multi - Модель: A1405
Тип батареї:
літій-іонна акумуляторна батарея
Вхідна напруга: 5 В   2 А
Bluetooth® 4.1

Кабель USB тип C

Блок живлення змінного струму IQOS 
Модель: S52A21, S21A20, S21A22, 
S21A23, S21A25, S21A27, S21A28.
Вхідна напруга: 100–240 В ~50/60 Гц 
0,3 А
Вихідна напруга: 5 В    2 А

Інструкції з видалення батареї (для утилізації й переробки) 
Користувач не повинен видаляти батареї. Після закінчення терміну експлуатації 
тільки уповноважена організація з переробки може видаляти батареї  
у безпечний спосіб, дотримуючись таких кроків.
IQOS 3 Multi (A1405):
Крок 1. Перевірка напруги: перш ніж розбирати пристрій, він має бути повністю 
розряджений.
Крок 2. Зняття заднього корпусу (рекомендується використовувати спеціальний 
ключ): зніміть кріпильні гачки, розташовані в нижній стороні пристрою (збоку, 
біля роз’єму USB). Тепер можна зняти задній корпус.
Крок 3. Зняття збірного блоку: розширте з обох боків шасі, що виступає, а тоді 
зніміть основний збірний блок.
Крок 4. Видалення батареї: обережно видаліть батарею з клейкої підкладки. 
Відкрутіть гвинти, що кріплять плату захисту електричного ланцюга (PCB), а тоді 
обережно видаліть батарею й PCB з корпусу. Від’єднайте кабель батареї за 
допомогою відповідного інструмента (AVX 06-9296-7001-01-000).
Крок 5. Утилізація: утилізуйте батарею, збірний блок і PCB відповідно до 
локальних правил.

Цим компанія «Філіп Морріс Продактс С.А.» заявляє про те, що IQOS 3 Multi 
відповідає основним вимогам та іншим чинним положенням Директиви 
2014/53/ЄС і технічному регламенту радіообладнання. Офіційна Декларація 
відповідності нормам ЄС знаходиться за посиланням:
www.pmi.com/declarationofconformity
Модель A1405 IQOS 3 Multi працює в діапазоні частот 2,402–2,480 ГГц  
із максимальною потужністю випромінювання 7,0 дБм.
Розроблено й виготовлено під контролем «Філіп Морріс Продактс С.А.»,  
Ке Жанрено 3, 2000, Невшатель, Швейцарія.

Текстова торговельна марка й емблеми Bluetooth є зареєстрованими торговельними 
марками, які належать «Блютус СІГ, Інк.». Будь-яке використання цих знаків Філіп 
Морріс Продактс С.А. та її афілійованими особами здійснюється згідно з ліцензією. 
Інші торговельні марки та товарні назви належать відповідним власникам.



© 2018 Авторське право Філіп Морріс Продактс С.А.

49.E581

Пристрої системи електричного нагрівання тютюну IQOS (IQOS 3 Multi, блок 
живлення IQOS) пройшли процедуру оцінки відповідності вимогам технічних 
регламентів, а саме:

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, 
затверджений Постановою КМУ від 16.12.2015 № 1067.

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений 
Постановою КМУ від 16.12.2015 № 1077.

IQOS 3 Multi, також, пройшов процедуру оцінки відповідності Технічному 
регламенту радіообладнання, затверджений постановою КМУ від 24.05.2017 
№ 355.

Строк служби IQOS 3 Multi: один рік з дати покупки.

Строк служби блоку живлення: один рік з дати покупки.

Строк служби кабеля Micro USB: один рік з дати покупки. 

Строк служби інструменту для чистки IQOS: 3 місяці з дати покупки.

Інформація про гарантійне обслуговування зазначена в гарантійному талоні 
та на сайті.

Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: вул. Електротехнічна, 
буд.45, м.Київ, 02660, Україна. TOB “Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн”


