
ІНСТРУКЦІЯ З 
ВИКОРИСТАННЯ



2

1. Назва і складова частина кожної деталі

Кришка камери, в 
яку вставляється 
тютюновмісний стік 

Ковпачок

Зарядний 
пристрій

Від’єднувана частина нагрівальної камери

Кнопка
Світлодіодний індикатор стану (вбудований тип)

Коли ковпачок 
відкритий

Коли від’єднувана 
частина нагрівальної 

камери знята

Під час натискання Кнопки або підключення пристрою до 
електричної розетки через зарядний пристрій відображається 
стан зарядки пристрою. 

Заряджайте пристрій тільки кабелем для зарядки і 
адаптером живлення для розетки, що призначені для 
lil SOLID, які йдуть в наборі з вашим пристроєм. 
Ви можете заряджати пристрій, коли це зручно, 
незалежно від стану заряду батареї.

• Зарядіть пристрій перед першим використанням.
• Повна зарядка пристрою займає приблизно 
  2 години, що дозволяє використовувати приблизно 
  20 тютюновмісних стіків (кількість стіків може 
  варіюватися в залежності від середовища використання)

Коли пристрій заряджається, світиться світлодіодний 
індикатор стану. 
• Світлодіодний індикатор стану блимає, коли пристрій 
  заряджається.
• Світлодіодний індикатор стану вимикається, коли 
  пристрій повністю заряджений.

синій 
колір 

100~60%

блакитний 
колір 

60~30%

оранжевий 
колір 

30~0%
червоний колір 

необхідно зарядити
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2. До комплекту входять

Пристрій

інструкція для використання та гарантія

кабель для зарядкиадаптер живлення 
для розетки

щіточка 
для 

чищення

стіки 
(палички) 

для 
чищення



4

• Не використовуйте пристрій зі знятим ковпачком або 
   від’єднуваною частиною нагрівальної камери.
• Цей виріб не містить деталей, що можуть 
   обслуговуватися користувачем. Не намагайтеся 
   відкрити, модифікувати, розібрати на частини або 
   ремонтувати батарею або будь-яку складову частину 
   цього пристрою. 
• Якщо після покупки пристрій виявиться пошкодженим, 
   модифікованим, розібраним на частини, зіпсованим 
   або зануреним в рідину, не включайте пристрій. 
• Не торкайтеся пристрою, адаптера живлення 

Перед використанням уважно та повністю 
прочитайте всю Інструкцію з використання задля 
безпечної і правильної експлуатації пристрою.
Попередження та інструкції з безпеки, що описані в 
цій Інструкції з використання, не можуть охоплювати 
всі можливі ситуації, які можуть виникнути під час 
використання пристрою. Під час використання або 
обслуговування електронного пристрою необхідно 
дотримуватися правил обачності та обережності.

3. Попередження та інструкції з техніки безпеки

Недотримання цих інструкцій може призвести 
до травм.
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   для розетки та кабелю для зарядки, якщо вони 
   перегріваються, димлять, запалюються, іскряться або 
   горять. 
• Не використовуйте пристрій, якщо він піддавався 
   впливу надмірного тепла.
• Не підключайте пристрій за допомогою електричних 
   дротів або інших металевих матеріалів. 
  Це може призвести до пошкодження.
• Не використовуйте пристрій у місцях, де присутні 
   горючі матеріали, рідини або гази, або в умовах з 
   високою подачею кисню. При цьому виникає небезпека 
   вибуху. 
• Жодні рідини, мастила, розчинники тощо не повинні    
   потрапляти на пристрій, адаптер живлення для розетки 
   та кабель для зарядки. Не торкайтеся пристрою або 
   його деталей, якщо він намок або був занурений в 
   рідину, масло, розчинники тощо.
• Не чистіть пристрій за допомогою рідин, масел, 
   розчинників тощо.
• Використовуйте тільки тютюновмісні стіки Fiit, що 
   спеціально розроблені для пристрою lil SOLID. Ми не 
   гарантуємо ефективну роботу пристрою, якщо ви 
   використовуєте його з іншими тютюновмісними 
   виробами. 
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Увага
• Завжди тримайте пристрій, адаптер живлення для 
   розетки, кабель для зарядки та тютюновмісні стіки в 
   недоступному для дітей і домашніх тварин місці. 
   Обережно: діти можуть проковтнути деталі.

• Необхідно бути обережним, щоб сторонні матеріали 
   не потрапили до камери, в яку вставляється 
   тютюновмісний стік. Не використовуйте пристрій, 
   доки не будуть видалені всі сторонні частинки.
• Якщо на шкіру потрапить будь-яка рідина, що витікає 
   з пристрою, промийте уражену ділянку та руки, і не 
   торкайтеся очей.  Якщо будь-яка рідина потрапить в 
   очі, негайно промийте їх чистою проточною водою 
   протягом  щонайменше 15 хвилин і зверніться за 
   медичною допомогою.
• Не використовуйте пристрій, якщо є ймовірність, що 
   батарея протікає.
• Використовуйте лише USB кабель та блок живлення,
  розроблений для lil SOLID. Знайдіть у розділі Технічні 
  дані цієї Інструкції з використання перелік погоджених 
  моделей блоків живлення. Не використовуйте інші
  кабелі чи блоки живлення – це може призвести до 
  пошкоджень.  
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• Цей пристрій призначений тільки для дорослих. Дітям і 
   неповнолітнім забороняється користуватися    
   пристроєм за будь-яких обставин.
• Пристрій і тютюновмісні стіки заборонені до продажу 
   неповнолітнім.
• Заряджайте пристрій тільки в приміщенні.
• Не знімайте ковпачок під час використання пристрою 
   або відразу після його використання, оскільки 
   пристрій може бути гарячим. Дайте пристрою 
   охолонути перед зняттям ковпачка.
• Навіть якщо тютюновмісний стік видаляється під час 
   використання, процес нагрівання триває. 
   Щоб зупинити його, вимкніть живлення, натиснувши 
   Кнопку протягом 2 секунд. 
• Очистіть пристрій після охолодження.
• Після вилучення тютюновмісного стіка з пристрою не 
   торкайтеся тютюнової частини стіка, оскільки він буде 
   гарячим після використання.
• Поводьтеся з пристроєм обережно. Не кидайте цей 
   пристрій та не вдаряйте його об тверду поверхню.
• Зберігання пристрою в місцях з високою 
   температурою (наприклад, всередині автомобіля або 
   поблизу джерел тепла, таких як радіатори або вогонь), 
   з високою вологістю або низькими температурами 
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   може призвести до погіршення експлуатаційних 
   характеристик батареї. 
• Батарея пристрою розряджається, якщо його не 
   використовувати протягом тривалого періоду часу. 
   Перед використанням зарядіть пристрій.
• Тютюновмісні стіки Fiit, що спеціально розроблені для 
   пристрою lil SOLID, є одноразовими. Не вставляйте 
   використаний тютюновмісний стік в пристрій повторно. 
   Ми не гарантуємо ефективну роботу пристрою, якщо ви 
   повторно вставляєте використані тютюновмісні стіки. 
• Тютюновмісний стік не слід запалювати сірником, 
   запальничкою або будь-яким іншим джерелом вогню. 
• Тютюновмісні стіки Fiit можуть мати плями або    
   знебарвлення після нормального використання.
• Не вставляйте пристрій в рот.
• Не використовуйте пристрій у місцях, де використання 
   електронних пристроїв заборонено.
• Цей пристрій не призначений для використання    
   особами з обмеженими фізичними, сенсорними або 
   розумовими здібностями або нестачею знань, за 
   винятком випадків, коли вони перебувають під 
   наглядом або отримали інструкції з безпечного 
   використання виробу і розуміють пов’язану з цим 
   небезпеку.
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• Якщо пристрій піддається потраплянню вологи, 
   ультрафіолетовому випромінюванню або дії хімічних 
   речовин на повторювальній основі, це може 
   знебарвити колір поверхні пристрою.
• Не використовуйте паличку для чистки для будь-якої 
   іншої мети, крім за призначенням.
• Тримайте паличку для чистки подалі від дітей. 
   Якщо дитина проковтнула або вдихнула паличку, 
   негайно зверніться до лікаря.
• Тютюновмісні стіки Fiit містять нікотин, який викликає 
   звикання. Нікотин природним чином присутній в 
   тютюні, що міститься в тютюновмісних стіках.
• Найкращий спосіб знизити пов’язані з тютюном 
   ризики для здоров’я — це взагалі відмовитися від 
   вживання тютюну і нікотину.
• Використання нікотиновмісних тютюновмісних стіків 
   може призвести до виникнення таких побічних 
   ефектів, як головний біль, нудота, подразнення горла 
   або стоматит. Якщо ви відчуваєте ці симптоми, 
   негайно припиніть використання продукту. 
• Якщо ви вагітні, думаєте, що ви можете бути вагітні, 
   або годуєте дитину груддю, або у вас є хвороби серця, 
   діабет або інші серйозні захворювання, ви повинні 
   повністю відмовитися від використання тютюну та 
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• Якщо ви відчуваєте будь-які небажані явища для 
   здоров’я під час використання пристрою, зверніться 
   до лікаря.
• Ви можете повідомити про будь-яке небажане явище    
   або інцидент, зв’язавшись із Центром обслуговування 
   клієнтів 8 800 500 717 або 7177. Повідомляючи про 
   побічні реакції, ви надаєте додаткову інформацію про 
   безпечність цього продукту.

Повідомлення про небажані явища або інциденти

   нікотину і проконсультуватися з лікарем.
• Використання тютюновмісних стіків може викликати 
   алергічну реакцію. Негайно зверніться до лікаря, якщо 
   у вас виникли будь-які з наступних симптомів: набряк 
   обличчя, губ, язика тощо та/або утрудненння дихання.
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Візьміть пристрій.
Щоб розблокувати 
пристрій перед першим 
використанням, підключіть 
зарядний пристрій до порту 
зарядки. 

• Якщо ви вставите тютюновмісний стік догори ногами, пристрій може зламатися під час використання. 
Будь ласка, перевірте напрямок, в якому ви вставляєте тютюновмісний стік,перед його використанням.
• Закривайте кришку камери, в яку вставляється тютюновмісний стік,  коли пристрій не 
використовується, з метою запобігання потрапляння будь-яких речовин всередину пристрою.

Натисніть Кнопку протягом 
2 секунд, поки пристрій не 
почне вібрувати. 

Через 2 секунди 
світлодіодний індикатор 
стану блимає блакитним 
кольором, і одночасно 
виникає вібрація. 
Приблизно через 20 секунд 
починається процес 
попереднього нагрівання. 
Тривалість процесу 
попереднього нагрівання 
може варіюватися в 
залежності від умов 
використання.

Коли процес попереднього 
нагрівання закінчується, 
загоряється світлодіодний 
індикатор стану, і одночасно 
виникає вібрація. Це означає, 
що процес попереднього 
нагрівання закінчився, і 
тютюновмісний стік готовий 
до використання. 

Посуньте і відкрийте 
кришку камери, в 
яку вставляється 
тютюновмісний стік, що 
знаходиться у верхній 
частині пристрою. 

Вставте тютюновмісний 
стік Fiit  у камеру, в 
яку вставляється 
тютюновмісний стік, таким 
чином, щоб тютюнова 
частина була повернена 
вниз, і притисніть його доки 
він не торкнеться низу 
камери, в яку вставляється 
тютюновмісний стік.

4. Використання
Дії перед використанням

Початок роботи пристрою
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Пристрій з тютюновмісним 
стіком Fiit готовий до 
використання. У вас є 14 
затяжок або 4 хвилини, 
залежно від того, що 
настане раніше.

Щоб просигналізувати про 
останні 30 секунд сеансу 
або останні 3 затяжки, 
залежно від того, що 
настане раніше, пристрій 
буде вібрувати один раз, 
а світлодіодний індикатор 
стану буде блимати 
блакитним кольором до 
кінця сеансу. 

Коли сеанс добігає кінця, 
світлодіодний індикатор 
зарядки і пристрій 
автоматично вимикаються. 
Вам не потрібно натискати 
Кнопку.

Викрутіть тютюновмісний 
стік в одному напрямку 3 
рази і більше. 

• Для послідовного використання у декілька сеансів поспіль, будь ласка, повторіть кроки 
     -     , які описані вище. Ви можете послідовно  використовувати до 4 сеансів поспіль. 

• Натисніть Кнопку протягом 2 секунд і вийміть тютюновмісний стік (паличку) тільки в тому випадку, 
якщо хочете зупинити сеанс і використання пристрою. 

Витягніть тютюновмісний 
стік з пристрою.

Закрийте кришку камери, 
в яку вставляється 
тютюновмісний стік.

Використання

Видалення тютюновмісного стіку

Послідовне використання

• Якщо тютюновмісний стік вийняти в інший спосіб, ніж як описано вище, всередині можуть 
залишитися рештки використаного стіку. Якщо всередині камери, в яку вставляється тютюновмісний 
стік, залишилися рештки, див. абз.   1  пункту 6 «Усунення проблем».

4. Використання

3 рази
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Чищення за допомогою стіка (палички) для чищення

Завжди вимикайте 
пристрій перед чищенням.
Відкрийте щітку для 
чищення та витягніть 
чистячий штифт із щітки 
для чищення.   

Спочатку зніміть з пристрою 
ковпачок, а потім від’єднайте 
частину нагрівальної камери. 
Для того щоб від’єднати 
частину нагрівальної камери, 
посуньте вгору нижню 
деталь паза.

Вставте щіточку для чищення 
в пристрій і очистіть пристрій, 
обертаючи щіточку для 
чищення. Використовуйте 
штифт для чищення деталей, 
до яких не дістає щіточка. 

5. Чищення та поводження з пристроєм
Чищення за допомогою щіточки для чищення

Пристрій можна чистити за допомогою стіка (палички) для чищення.
     Не чистіть пристрій за допомогою стіка (палички) для чищення одразу після використання 
пристрою. Дайте пристрою охолонути, інакше стік (паличка) для чищення може розплавитися і 
прилипнути до нагрівальної частини.
     Використання інших засобів для чищення, крім щіточки або стіка (палички) для чищення або 
надмірні зусилля можуть призвести до пошкодження нагрівальної частини. 

* Для оптимальної роботи пристрою ми рекомендуємо чистити пристрій після використання 20 
тютюновмісних стіків.  
*Не чистіть пристрій під час нагрівання або одразу після його використання. Дайте пристрою 
охолонути, інакше щіточка для чищення може розплавитися і прилипнути до пристрою.
*Слідкуйте за тим, щоб на щіточку для чищення не потрапляли рідина, масло, розчинники тощо.
*Слідкуйте за тим, щоб щіточка для чищення не торкалася очей.
*Тримайте щіточку для чищення подалі від вогню.

Чищення за допомогою нагрівання

Світлодіодний індикатор 
стану блимає оранжевим 
кольором протягом 90 
секунд, і процес очищення 
відбувається автоматично. 

Швидко натисніть Кнопку 5 
разів (протягом 2 секунд).

Коли процес очищення 
закінчується, світлодіодний 
індикатор стану 
автоматично гасне, і 
пристрій 2 рази вібрує.

* Очищення пристрою за допомогою нагрівання означає нагрівання залишків, що прилипли до 
нагрівальної частини. Нагрівальна камера може сильно нагрітися, тому не допускайте, щоб будь-які 
предмети торкалися до нагрівальної камери під час або одразу після чищення пристрою нагріванням. 
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Перевірте, чи немає 
залишків всередині 
камери, в яку вставляється 
тютюновмісний стік. 

Видаліть рештки з 
від’єднаної частини 
нагрівальної камери. 

Якщо залишилися 
залишки використаного 
тютюновмісного стіку,
зніміть з пристрою 
ковпачок, а потім 
від’єднайте частину 
нагрівальної камери.

* Для вашої безпеки пристрій не можна використовувати більше 4 разів протягом 20 хвилин, оскільки він 
повинен охолонути. Тривалість між сеансами становить 3 хвилини 30 секунд.

6. Усунення проблем
Я не можу вставити тютюновмісний стік в пристрій

Ви не зможете вставити тютюновмісний стік, якщо всередині камери, в яку 
вставляється тютюновмісний стік, залишилися рештки попереднього стіка. Видаліть 
залишки, витягнувши ковпачок, від’єднайте частину нагрівальної камери з пристрою, 
і спробуйте вставити тютюновмісний стік знову.

Світлодіодний індикатор 
стану блимає червоним 
кольором 7 разів. 
Пристрій несправний. 
Перезавантажте пристрій. 

Світлодіодний індикатор 
стану блимає оранжевим 
кольором 1 раз. Після 
4 послідовних сеансів 
пристрій автоматично 
охолоне. Будь ласка, 
зачекайте, доки 
температура пристрою не 
стабілізується.

Світлодіодний індикатор 
стану горить червоним 
кольором протягом 3 
секунд. Недостатній рівень 
заряду батареї. Зарядіть 
пристрій. 

Мій пристрій не працює.



15

Пристрій розрахований на 14 затяжок або 4 хвилини, залежно від того, що настане 
раніше. Гарантійний термін на пристрій становить один рік відповідно до умов, що 
описані в гарантії.

Тривалість використання тютюновмісного стіку занадто коротка.

Натисніть Кнопку протягом 
8 секунд, навіть якщо 
пристрій почне вібрувати 
через 2 секунди. 

Коли процес 
перезавантаження 
пристрою закінчився, 
світлодіодний індикатор 
стану світиться блакитним 
кольором протягом 1 
секунди, і одночасно 
з’являється вібрація. 

Пристрій 
перезавантажуєтся і 
світлодіодний індикатор 
стану по черзі блимає 2 
рази синім, блакитним і 
оранжевим кольором.

Як перезавантажити пристрій?

7. Утилізація
• У пристрої використовується літій-іонна батарея. Утилізуйте пристрій відповідно 
  до чинних вимог.
• Будь ласка, зв’яжіться з місцевими муніципальними властями, щоб отримати 
  додаткову інформацію про утилізацію пристрою і адаптера живлення.
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8. Гарантія 
Імпортер: ТОВ “Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн”, вул. Спаська, буд. 30, м. Київ, 
04070, Україна 
Центр обслуговування клієнтів, номер 8 800 500 717 або 7177 

Компанія буде, на свій розсуд (але без шкоди для ваших прав), ремонтувати або 
замінювати будь-які комплектуючі вироби (складові частини), що містять недоліки у 
матеріалі або недоліки, що пов’язані з виробництвом, під час використання відповідно 
до Інструкції з використання пристрою lil SOLID та які є предметом дійсної вимоги 
щодо виконання гарантійних зобов’язань.  

Якщо пристрій не підлягає ремонту, він буде замінений функціонально еквівалентним 
виробом. Заміна кольору та/або моделі залежать від наявності такого кольору та/або 
моделі, тією мірою, що допускається місцевим законодавством. У разі заміни виробу 
за цією гарантією, будь-яка нова замінена деталь стає вашою власністю, а стара 
замінена деталь — власністю компанії або організації, що її замінила.

В разі відсутності будь-яких інших заходів гарантійного ремонту, вам будуть повернені 
кошти у сумі за ціною придбання виробу. 

Ця гарантія діє виключно в країні придбання виробу.

У разі передачі виробу іншому дорослому користувачеві, на продукт буде 
поширюватися гарантія, і гарантійні права будуть вважатися переданими такому 
дорослому користувачеві.

• Термін дії цієї гарантії на пристрій lil SOLID та адаптер живлення становить 12 місяців
   з моменту покупки.
• В обслуговуванні за умовами цієї гарантії може бути відмовлено, якщо 
  підтвердження покупки відсутнє, було змінене або нерозбірливе.
• В разі відсутності підтвердження покупки, компанія залишає за собою право 
  добровільно застосовувати гарантійний термін, починаючи з дати виготовлення 
  відповідного виробу, на підставі власних записів. 
• У разі заміни виробу по гарантії, на замінений виріб надається гарантія на 
  залишковий оригінальний термін.

Гарантійний термін 

Гарантійні зобов’язання 
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Вироби, термін дії гарантії яких закінчився або які були пошкоджені з необережності 
споживача, не підлягають гарантійному обслуговуванню.  

Виріб не підлягає гарантійному обслуговуванню у таких випадках:
а)   несправності виробу, що виникла в результаті нормального зносу елементів; 
b)   косметичних пошкоджень (таких як подряпини, вм’ятини, зламаний пластик тощо), 
       які не впливають на функціональність виробу; 
c)   пошкодження виробу, що було викликано неправильним використанням, 
      зловживанням, нещасними випадками, неналежним середовищем використання, 
      стихійними явищами, стрибком напруги, контактом з рідинами або вогнем; 
d)   несправності, що виникли внаслідок використання несумісних витратних 
      матеріалів, адаптера живлення або кабелю; 
е)   пошкодження або несправності, що були викликані спробою відкрити, 
      модифікувати або відремонтувати пристрій користувачем або виконавцем, що не  
      акредитований виробником; 
f)   пошкодження або несправність, що виникли внаслідок неналежного використання, 
      як описано у відповідній Інструкції з використання пристрою lil SOLID; 
g)  нормального погіршення експлуатаційних характеристик батареї, якщо тільки 
      батарея не працює через недолік в матеріалі або виробництві; 
h)   у разі закінчення терміну служби батареї, адаптера живлення або кабелю; 
i)    пристрої містять повністю або частково неоригінальні деталі; 
j)    пристрої, у яких були видалені або змінені заводські номери; 
к)   втрати або крадіжки виробу або його деталей; 
l)    належна експлуатація виробу в країні, для якої він не був початково розроблений 
      або схвалений.

Виключення з гарантії

Щоб подати претензію щодо обслуговування за цією гарантією, будь ласка, зв’яжіться 
з вашим Центром обслуговування клієнтів за зазначеним вище номером для 
отримання допомоги або відвідайте один з наших магазинів. Під час пред’явлення 
претензії щодо обслуговування за цією гарантією переконайтеся, що у вас є 
підтвердження покупки виробу. 
Інформація, яку ви надаєте, буде використовуватися відповідно до опису в 
повідомленні про конфіденційність споживачів за адресою www.pmiprivacy.com.

Претензія щодо гарантійного обслуговування 
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За жодних обставин компанія не несе відповідальності за будь-які особисті або 
сторонні претензії у зв’язку зі збитками, що пов’язані з використанням виробу, крім 
тих, які згадані в цьому документі. Це обмеження не поширюється на випадки, коли 
компанія несе відповідальність перед вами за законом.
 
Права, що передаються за цією гарантією, є додатковими і не завдають шкоди всім 
правам і засобам правового захисту, що передбачені законодавством про захист прав 
споживачів в країні покупки пристрою.

Інше

Технічні дані

8. Гарантія 

lil SOLID  
Модель: S-MONO-12
Тип батареї: літій-іонна акумуляторна 
Вхід: 5.0V       2.0A

Адаптер живлення для розетки lil
Модель: HM-1006EMTE
Вхід: 100-240 V ~ 50-60 Hz 0.35 A
Вихід: 5.0V      2.0A

USB 
кабель 
тип B

Зроблено у В’єтнамі 
Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою імпортера. Імпортер: ТОВ “Філіп 
Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн”, вул. Спаська, буд. 30, м. Київ, 04070, Україна.
 
Виробник пристрою: “ЕМ - Тех Віна Ко., Лтд.” 
Індустріальна зона Єн Понг, комуна Лонг Чао, район Єн Понг, провінція Бакнінь, В’єтнам. 

Виробник блока живлення: “Хаем Віна Ко., Лтд.”
Лот Б4, індустріальна зона Сонг Кхе - Ноі Хоанг, комуна Сонг Кхе, місто Бак Джианг, провінція 
Бак Джианг, В’єтнам.  

Виробник USD кабелю: “Кресин Ханой Ко., Лтд.”
Індустріальний комплекс Донг Тхо, комуна Донг Тхо, район Єн Понг, провінція Бакнінь, В’єтнам. 

Щіточка для чищення: “ЕМ - Тех Віна Ко., Лтд.” 
Індустріальна зона Єн Понг, комуна Лонг Чао, район Єн Понг, провінція Бакнінь, В’єтнам. 

Виробник паличок для чистки: “ТІЕЛВАЙ Технолоджі Ко., Лтд.”
Кімната 605, Хуайд Їншан, комуна Фувей, вул. Фуйонг, район Баоань, Шенчьжен, Китай.

lil SOLID промарковано символом [                 ] після “xx-1006EMTx”, що означає, 
що lil SOLID можна заряджати лише однією з погоджених моделей блоків живлення, 
що перелічені нижче і розроблені для lil SOLID.



19

lil є торговою маркою, що належать «КейТі енд Джі» (KT&G) і використовується на 
підставі ліцензійного договору компанією Філіп Морріс Продактс С.А.

IQOS є торговою маркою, що належить Філіп Морріс Продактс С.А.

Дата виробництва вказана на упаковці. Заводський (серійний) номер вказано на 
пристрої.

Строк служби компонентів комплекту складає 12 місяців з дати покупки, окрім 
паличок для чистки, строк придатності яких складає 12 місяців з дати покупки.

Умови зберігання: у сухих, провітрюваних приміщеннях, температурний режим від 5 до 
30 градусів Цельсію з відносною вологістю до 70%.

Процедура оцінки відповідності вимогам технічних регламентів проведена, зокрема:
низьковольтного електричного обладнання, з електромагнітної сумісності 
обладнання, обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному 
та електронному обладнанні.

Інструкція з використання паличок для чистки

Палички для чистки lil SOLID, 10 шт.

Склад: бавовна; пластикова паличка (поліпропілен); клей (100% полівініловий спирт); 
просочення (50% ізопропіловий спирт, 50% дистильована вода).

Зберігайте палички для чистки в сухому прохолодному місці. Не тримайте палички для 
чистки відкритими.

Використовувати виключно для чищення системи електричного нагрівання тютюну lil 
SOLID. Ознайомтесь з інструкцією перед використанням, що міститься у цих Інструкції 
з використання та Попередженні з техніки безпеки. 
 
 

стіки (палички) для чищення



Центр обслуговування клієнтів
Центр обслуговування клієнтів: 8 800 500 717 або 7177

Використовуйте цей пристрій лише з тютюновмісними стіками Fiit, 
що призначені для lil SOLID .
Цей пристрій не підлягає продажу неповнолітнім. 

Увага


