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Будь ласка, прочитайте та збережіть ці інструкції

Попередження й заходи щодо безпеки, включені до інструкції користувача, не здатні охопити всі
потенційно можливі випадки та ситуації. Увага та дбайливе ставлення необхідні при користуванні
будь-яким особистим електричним пристроєм. Для зниження ймовірності отримання травм завжди
користуйтеся пристроєм відповідно до інструкцій виробника.
Жодна з деталей виробу не підлягає обслуговуванню користувачем. Не намагайтеся самостійно
відкривати, модифіковувати, обслуговувати чи ремонтувати будь-які компоненти виробу чи
акумулятори – це може призвести до травм. Ніколи не використовуйте цей продукт у місцях, де
наявні легкозаймисті матеріали, рідини чи гази. Цей продукт слід заряджати винятково з
використанням безпечної наднизької напруги. Заряджайте продукт винятково в приміщенні,
користуючись блоком живлення, схваленим виробником – щодо деталей зверніться до розділу
«Технічна інформація». Не торкайтеся продукту, якщо він мокрий чи був занурений у рідину. Не
кидайте та не ударяйте пристрій. Ніколи не намагайтеся торкатися нагрівального елемента
тримача, оскільки це може призвести до травм та/або пошкодження нагрівального елемента.
Тримайте продукт у недоступному для дітей місці, щоб не допустити гри з пристроєм та його
елементами. Даний пристрій не призначений для користування особами з обмеженими фізичними,
сенсорними або розумовими здібностями чи особам, які не мають достатнього досвіду або знань,
крім випадків, коли такі особи знаходяться під наглядом чи діють за інструкціями щодо
використання пристрою у безпечний спосіб та усвідомлюють усі ризики, пов'язані з використанням
пристрою . Не використовуйте цей пристрій за таких обставин:
- у місцях, де заборонено користуватися електронними пристроями;
- біля джерел високої температури, таких як радіатори, вогнища й т.д.;
- якщо пристрій виглядає чи є пошкодженим;
- якщо пристрій піддавався впливу високої температури чи вологи.

УВАГА

Система IQОS™ працює тільки зі спеціальними тютюновими стіками для нагрівання, що
продаються окремо. Ніколи не використовуйте тримач з сигаретою, продуктами такого типу чи з
тютюновими стіками або аксесуарами, якi не дозволені виробником. Не витягуйте тютюновий стік
із тримача IQOS™ під час використання.
Ніколи не підпалюйте тютюновий стік сірником, запальничкою чи будь-яким джерелом вогню.
Не кидайте та не ударяйте пристрій.
Зберігайте в чистому, сухому, прохолодному місці.
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ТРИМАЧ
IQOS™

Ковпачок
Індикатор
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кишенькового зарядного
пристрою
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4 Гніздо підключення
USB-кабелю
(Використовуйте наявні
в комплекті USB-кабель
і адаптер змінного струму
IQOS™. Повна зарядка
кишенькового зарядного
пристрою IQOS™ дозволяє
підзаряджати тримач IQOS™
не менше 20 разів.)

КИШЕНЬКОВИЙ ЗАРЯДНИЙ
ПРИСТРІЙ IQOS™
1 Кнопка відкривання
кришки
2 Кнопка Bluetooth

25%

100%

3 Кнопка вмикання
(для вмикання/
вимкнення)

АБО

Нагрівальний
елемент
(всередині)
Кнопка
вмикання

Контакти

Цей знак означає,
що при використанні
пристрою слід
дотримуватися
запобіжних заходів.

Індикатор стану акумулятора кишенькового зарядного пристрою IQOS™:
− Миготливе біле світло: кишеньковий зарядний пристрій IQOS™ заряджається;
− Безперервне біле світло: кишеньковий зарядний пристрій IQOS™ зарядився;
− Не горить: кишеньковий зарядний пристрій IQOS™ у «сплячому
режимі» або вимкнений;
− Світиться червоним кольором: кишеньковий зарядний
пристрій IQOS™ несправний.
3
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Нагрівальний
елемент
(всередині)
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Ніколи не крутіть тютюновий
стік у тримачі IQOS™. Це може
пошкодити нагрівальний
елемент тримача IQOS™.
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Тримач заряджений
і готовий до використання,
Ви можете вийняти його
з кишенькового зарядного
пристрою.

Вставте тютюновий стік у тримач IQOS™
тютюновим циліндром вниз до
горизонтальної лінії на стіку,
як зображено нижче.

2 ВСТАВТЕ СТІК

Натисніть кнопку вмикання на кишеньковому
зарядному пристрої IQOS™,
щоб увімкнути IQOS™.

Помістіть тримач IQOS™
у кишеньковий зарядний
пристрій IQOS™, як зображено нижче.

1 ЗАРЯДІТЬ

ПОЧАТОК РОБОТИ

ПОЧАТОК РОБОТИ

3 ВИКОРИСТОВУЙТЕ
Натисніть і тримайте
в такому положенні
кнопку нагрівання,
поки лампочка не
почне пульсувати
білим і буде вічутна
вібрація. Тривалість
нагрівання становить
20 секунд.

Коли індикатор на
тримачі IQOS™ загориться постійним білим
світлом, Ви зможете
використовувати тютюновий стік протягом
приблизно 6 хвилин
або 14 затяжок,
у залежності від того,
що настане раніше.

Протягом останніх 30
секунд використання чи
двох останніх затяжок
індикатор блиматиме
білим світлом і Ви
відчуєте вібрацію.
Після цього пристрій
вимкнеться.
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ВИДАЛІТЬ СТІК
Щоб видалити тютюновий стік із тримача IQOS™,
потягніть за ковпачок і посуньте його вгору
до упору, як зображено нижче (1), і потім витягніть
тютюновий стік (2).
Зміна кольору тютюнового стіку після використання — це нормально. Викиньте його,
як звичайне сміття.

Після кожного використання
тютюнового стіку розміщуйте тримач IQOS™
у кишеньковому зарядному
пристрої IQOS™. Тримач
IQOS™ зарядиться
протягом 4 хвилин.

1

3

2

Тютюновий стік
призначений
для одноразового
використання.
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BLU E TOOTH ®
1 СТВОРЕННЯ ПАРИ
Натисніть кнопку
Bluetooth (1) й
утримуйте її протягом 3
секунд, щоб створити
пару.

1

Cинє світло миготітиме
протягом 30 секунд,
сигналізуючи, що режим
створення пари активний, і
Ви можете підключити
пристрій до свого
смартфону.

На створення пари IQOS™
з Вашим смартфоном
вказує синє світло
індикатора, яке
безперервно блиматиме
протягом 3 секунд.

2

2 ВИМКНЕННЯ
Щоб перервати створення пари та/чи вимкнути Bluetooth, натисність
кнопку Bluetooth (1) й утримуйте її протягом 6 секунд. Синє світло
вимкнеться (2), сигналізуючи про це.

3 СТАТУС
Щоб перевірити, чи увімкнений Bluetooth, натисніть на кнопку (1). Якщо
синє світло горить протягом 1 секунди - Bluetooth увімкнено, не горить вимкнено.
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ДОГЛЯД ЗА ТРИМАЧЕМ
Для оптимального використання та незмінного смаку

1 ПІДГОТОВКА ми рекомендуємо чистити тримач IQOS™ після кожного
20-го тютюнового стіку.

Завжди знімайте
ковпачок пере
чищенням, як
зображено
нижче.

1

1

2

Щоб відкрити
інструмент для
чистки IQOS™,
роз'єднайте
щіточку для
нагрівального
елемента та щіточку для ковпачка (1) та
витягніть гачок для чистки (2).

Перед чисткою переконайтеся, що тримач IQOS™ вимкнений. Уникайте
контакту аксесуарів для чистки IQOS™ (інструмент для чистки IQOS™,
палички для чистки IQOS™ (продаються окремо) з джерелами займання,
з очима та шкірою.
Для чистки тримача IQOS™ Ви можете використовувати
інструмент для чистки IQOS™ і палички для чистки IQOS™
(продаються окремо) або обидва ці аксесуари по черзі.
Чистка тримача IQOS™ в чотири кроки за допомогою інструменту для чистки IQOS™:

2 ЧИСТКА
1

2

3

4

Чистка тримача IQOS™ в чотири кроки за допомогою палички
для чистки IQOS™ (продається окремо):

1
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Щоб уникнути пошкодження нагрівального елемента,
робіть паличкою для чистки IQOS™ обережні кругові рухи.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
1

Ковпачок тримача IQOS™ не закривається.
Переконайтеся, що при закритті проріз у ковпачку збігається з виступом
кнопки вмикання. Якщо ковпачок все одно не замикається, очистіть тримач
IQOS™, як зображено на попередній сторінці.

1

2

2

Кришка кишенькового зарядного пристрою IQOS™ не закривається.

3

Тютюновий стік не входить у тримач IQOS™.

a. Перевірте, чи закритий ковпачок тримача IQOS™. Якщо ні, то поверніться
до пункту #1.
b. Кнопка відкриття кришки кишенькового зарядного пристрою IQOS™
може бути зламана. Будь ласка, зверніться до Центру обслуговування.

Можливо, в ковпачку застряг тютюн із попереднього тютюнового стіку.
За допомогою гачка (1) з інструменту для чистки IQOS™ або скріпки виштовхніть
тютюн, як зображено нижче (2 i 3). Щоб уникнути такої проблеми в подальшому,
дивіться сторінку 5, крок #4.
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

4

Екстремальні температури впливають на пристрій IQOS™.
Якщо IQOS™ перебуватиме під впливом екстремальних температур протягом
певного часу, він може припинити роботу до нормалізації навколишнього
середовища. Намагайтеся захищати його від подібних умов.

5

Червоне світло мигає на зарядному пристрої.
a. Індикатор на кишеньковому зарядному пристрої сигналізує про
несправність. Повільне пульсування індикатора вказує, що батарея
підходить до завершнення життєвого циклу.
b. Нижній індикатор на панелі статусу батареї кишенькового зарядного
пристрою сигналізує про несправність кишенькового зарядного
пристрою. У випадку а. та b. перед дзвінком у службу підтримки
проведіть скидання пристрою IQOS™. У пункті #6 написано, як це
зробити.

a

6
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b

Як перезавантажити систему IQOS™.
Одночасно натисніть й утримуйте кнопку Bluetooth
та кнопку вмикання кишенькового зарядного
пристрою IQOS™, поки всі індикатори не
блимнуть один раз. Якщо проблему не вирішено,
будь ласка, зверніться до Центру обслуговування.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

7

Індикатор на тримачі IQOS™ горить
червоним світлом.
a. Це може означати, що тримач не заряджений.
Помістіть тримач у кишеньковий зарядний пристрій
і зачекайте, доки той повністю зарядиться
(до 4 хвилин).
b. Переконайтеся, що кишеньковий зарядний пристрій
IQOS™ увімкнений і заряджений.
c. Якщо ніщо зі вказаного вище не допомогло, перезавантажте систему. Про те, як перезавантажити систему IQOS™,
викладено у пункті #6. Якщо проблему не вирішено, будь ласка,
зверніться до Центру обслуговування.
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Сеанс використання тютюнового стіку занадто короткий.
a. Якщо Ви швидко затягуєтесь, тривалість використання може скоротитися.
Тримач IQOS™ запрограмований на сеанс тривалістю приблизно 6 хвилин
або 14 затяжок, у залежності від того, що настане раніше.
b. Після вмикання тримача IQOS™ перед використанням дочекайтеся, поки
індикатор на тримачі IQOS™ загориться бiлим світлом. Після цього
Ви можете використовувати тютюновий стік протягом приблизно 6 хвилин
або 14 затяжок, у залежності від того, що настане раніше.
c. Можливо, акумулятор у тримачі IQOS™ вийшов з ладу, і Вам слід замінити
тримач IQOS™.

ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ
0-800-507-807 або 4767
www.IQOS.com
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ
ТРИМАЧА IQOS™ ТА КИШЕНЬКОВОГО
ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ IQOS™
Такий символ на пристрої або на його упаковці означає, що цей продукт і його
окремі частини (включно з акумуляторами) не можна викидати як звичайне сміття.
Утилізувати використане обладнання необхідно у спеціальних пунктах збору
для утилізації відходів електронного та електричного обладнання. Роздільний збір
та переробка відпрацьованого обладнання (включно з акумуляторами) в момент
утилізації допоможе зберегти природні ресурси і забезпечити переробку відходів
без шкоди для здоров'я людини і довкілля. Утилізація відходів обладнання разом із
побутовими відходами (наприклад, за допомогою спалювання відходів або їх
поховання) може мати негативні наслідки для довкілля та здоров'я людини. Для
отримання докладнішої інформації про те, де можна залишити пристрій та його
елементи для переробки, слід звернутися в місцеву міську адміністрацію.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тримач IQOS™
Модель: А1403
Тип акумулятора: літій-іонний
аккумулятор, для багаторазової перезарядки.
Номінальна ємність (мАг): 120
Номінальна напруга:
3.7 B
1A
Виробник: «Філіп Морріс
Продактс С.А.», Ке Жанрено, 3,
CH - 2000, Невшатель,
Швейцарія
Зроблено в Малайзії

Кишеньковий зарядний
пристрій IQOS™
Модель: А1503
Bluetooth 4.1
Тип акумулятора: літій-іонний
акумулятор, для багаторазової
перезарядки.
Номінальна ємність (мАг): 2900
Вхідна напруга:
5В
2А
Виробник: «Філіп Морріс
Продактс С.А.», Ке Жанрено, 3,
CH - 2000, Невшатель,
Швейцарія
Зроблено в Малайзії

USB-кабель
Модель: 28AWG/1P+22AWG/2C
Виробник: «Філіп Морріс
Продактс С.А.», Ке Жанрено, 3,
CH - 2000, Невшатель,
Швейцарія
Зроблено в Китаї

Інструмент для чистки IQOS™
Модель: DVC.000101
Виробник: «Філіп Морріс Продактс С.А.», Ке Жанрено 3,
CH - 2000, Невшатель, Швейцарія
Зроблено в Німеччині

Адаптер змінного струму
IQOS™
Модель: S21A20 біла
Вхідна напруга:
змінний струм 100-240 В,
50/60 Гц, О,З А
Вихідна напруга:
5В
2А
Виробник: «Філіп Морріс
Продактс С.А.»,
Ке Жанрено 3, CH - 2000,
Невшатель, Швейцарія.
Зроблено в Китаї

Імпортер та особа, що приймає претензії від споживача: ТОВ «Філіп Морріс Сейлз
енд Дистриб’юшн», вул. Електротехнічна, буд. 45, 02660, м. Київ, Україна.
Інформація про гарантійне обслуговування зазначена в гарантійному талоні та на сайті.
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Відповідність пристроїв системи електричного нагрівання тютюну
IQOS™ обов’язковим вимогам законодавства підтверджено
наявністю необхідних сертифікатів відповідності та деклараціями
про відповідність.
Пристрої системи електричного нагрівання тютюну IQOS™ (тримач
IQOS™, кишеньковий зарядний пристрій IQOS™,
адаптер змінного струму IQOS™) пройшли процедуру оцінки
відповідності вимогам технічних регламентів, а саме:
Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання»,
затверджений Постановою КМУ від 16.12.2015 № 1067
Технічний регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»,
затверджений Постановою КМУ від 16.12.2015 № 1077
Детальну інформацію ви можете дізнатись, відвідавши сайт www.IQOS.com або за
телефонами гарячої лінії 0-800-507 807 чи 4767.

УВАГА: продаж неповнолітнім заборонено.
IQOS™ розроблено та виготовлено за замовленням Philip Morris products S.A.» Ке Жанрено 3,
CH - 2000, Невшатель, Швейцарія.
© 2016 Авторське право Філіп Морріс Продактс С.А.
Ідентифікація кишенькового зарядного пристрю IQOS™ та тримача IQOS™ здійснюється
за унікальним кодом маркування (серійним номером), нанесеним на кожний пристрій.
Строк служби кишенькового зарядного пристрою IQOS™: один рік з дати покупки або 7 300
зарядок тримача IQOS™ (в залежності від того, що настане раніше).
Строк служби тримача IQOS™: один рік з дати покупки або 7 300 сеансів (в залежності
від того, що настане раніше).
Строк служби адаптера змінного струму IQOS™: один рік з дати покупки.
Строк служби USB-кабеля IQOS™: один рік з дати покупки.
Строк служби інструменту для чистки IQOS™: 3 місяці з дати покупки.
Нижчевикладеним Philip Morris Products S.A заявляє, що IQOS™ 2.4P* відповідає основним
вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53 / ЄС.
Офіційну декларацію відповідності можна знайти на сайті www.pmi.com
IQOS™ 2.4P Кишеньковий зарядний пристрій A1503 працює в
діапазоні частот 2,402 - 2.480GHz з максимальною вихідною
ВЧ потужністю 7.0dBm
*IQOS 2.4P  це те саме, що й 2.4 Plus

