Naudojimo vadovas

IQOS 3 DUO

IQOS 3 DUO kišeninis įkroviklis*
Durelės
Laikiklio
būsenos
lemputės

Krovimo
lizdas

Kišeninio
įkroviklio
būsenos
lemputės
Kišeninio įkroviklio mygtukas

IQOS 3 DUO laikiklis*
Laikiklis

Antgalis

Laikiklio mygtukas ir
būsenos lemputės

*IQOS 3 DUO dera su IQOS 3

Krovimas ir valymas

Maitinimo adapteris

Krovimo laidas

IQOS valymo šepetėlis

IQOS valymo lazdelės

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
Jei pageidaujate gauti visą
naudotojo vadovą arba norite
susisiekti su Klientų aptarnavimo
centru, apsilankykite svetainėje
www.iqos.com

Išplėstinė pagalba IQOS
naudotojams
www.iqos.com**
** IQOS CARE PLUS paslaugos jūsų
šalyje gali būti ir neteikiamos.

PRISIJUNKITE PRIE
IQOS PROGRAMĖLĖS
Atsisiųskite „IQOS Connect“
programėlę iš „Google Play“ ir
apie IQOS* sužinokite daugiau

*„Google Play“ ir „Google Play“
logotipas yra „Google LLC“
priklausantys prekės ženklai.
*Jūsų šalyje programa „IQOS
Connect“ gali būti nepasiekiama.

Nuo ko pradėti
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ĮJUNKITE

ĮKRAUKITE LAIKIKLĮ

Paspauskite IQOS 3 DUO
kišeninio įkroviklio mygtuką
ir palaikykite jį nuspaustą
4 sekundes, tada atleiskite.
Laikiklio būsenos lemputės ir
kišeninio įkroviklio lemputės iš
lėto įsijungs.

Įstatykite IQOS 3 DUO laikiklį į
IQOS 3 DUO kišeninį įkroviklį,
tada uždarykite dureles, kad
įkrovimas būtų pradėtas.
Laikiklio įkrovos lygis rodomas
laikiklio būsenos lempute.

Laikiklio būsenos tikrinimas

2 lemputės
galima panaudoti 2 kartus
1 lemputė
galima panaudoti 1 kartą
Nešviečia
laikiklis neįkrautas

LAIKIKLIO BŪSENOS
TIKRINIMAS
Norėdami patikrinti būseną,
paspauskite ir atleiskite laikiklio
mygtuką.
IQOS 3 DUO laikiklio
akumuliatoriaus įkrovos lygis
parodomas jo lemputėmis.

Du mirktelėjimai
galima panaudoti 2 kartus
Vienas mirktelėjimas
galima panaudoti 1 kartą

LAIKIKLIO BŪSENOS
TIKRINIMAS IQOS 3
KIŠENINIU ĮKROVIKLIU
Jei norite patikrinti IQOS 3 DUO
laikiklio akumuliatoriaus įkrovos
lygį, paspauskite ir atleiskite
kišeninio įkroviklio mygtuką.

2 lemputės
galima panaudoti
2 kartus
1 lemputė
galima panaudoti
1 kartą

LAIKIKLIO BŪSENOS
TIKRINIMAS IQOS 3 DUO
KIŠENINIU ĮKROVIKLIU
Jei norite patikrinti IQOS 3 DUO
laikiklio akumuliatoriaus įkrovos
lygį, paspauskite ir atleiskite
kišeninio įkroviklio mygtuką.

Kaip naudotis jūsų IQOS 3 DUO

1″

1. ĮSTATYKITE KAITINAMOJO
TABAKO GAMINĮ HEETS™
Įstatykite kaitinamojo tabako

2. PRADĖKITE KAITINIMĄ

3. PRADĖKITE NAUDOTI

4. BEVEIK BAIGTA

Kai IQOS 3 DUO laikiklis du
kartus suvibruos, pradėkite
naudoti.

Pranešdamas apie paskutines
30 sekundžių ir/ar paskutinius
likusius 2 įtraukimus, IQOS 3 DUO
laikiklis 2 kartus suvibruos, o
lemputė (-ės) ims mirksėti baltai.

gaminį ir švelniai įspauskite jį iki
linijos ant filtro taip, kad filtras
būtų nukreiptas į išorę.

Nuspauskite ir laikykite laikiklio
mygtuką, kol IQOS 3 DUO laikiklis
suvibruos, o lemputė (-ės) ims
mirksėti baltai.

Kaip naudotis jūsų IQOS 3 DUO

5. IŠIMKITE KAITINAMOJO
TABAKO GAMINĮ
Pastumkite antgalį į viršų ir
išimkite panaudotą kaitinamojo
tabako gaminį.

Kaip valyti laikiklį

1. IQOS VALYMO ŠEPETĖLIO
NAUDOJIMAS

2. IQOS VALYMO LAZDELĖS
NAUDOJIMAS

Pastumkite antgalį į viršų ir
visiškai jį nuimkite. Palaukite, kol
prietaisas atvės, įstatykite IQOS
valymo įrankį ir švelniai sukite.

Įstatykite IQOS valymo lazdelę,
kad išvalytumėte laikiklio vidų.
IQOS valymo lazdele nelieskite
geležtės.

Trumpi patarimai
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KIŠENINIO ĮKROVIKLIO
BŪSENOS TIKRINIMAS
Jei norite patikrinti
akumuliatoriaus įkrovos lygį,
paspauskite ir atleiskite kišeninio
įkroviklio mygtuką.

NUSTATYMAS IŠ NAUJO
Nuspauskite ir laikykite kišeninio
kroviklio mygtuką, kol lemputės
išsijungs, tada atleiskite.

Akumuliatoriaus būsena
bus parodyta įsižiebusiomis
lemputėmis.

Visos būsenos lemputės
išsijungs, mirktelės du kartus,
tada palaipsniui įsijungs. Taip
patvirtinama, kad nustatymas iš
naujo atliktas.

LEMPUTĖS DU KARTUS
SUMIRKSI BALTAI

LEMPUTĖ MIRKSI
RAUDONAI

IQOS yra ne darbinės
temperatūros ribose (nuo 0 °C iki
50 °C) arba į kišeninį kroviklį reikia
įstatyti laikiklį ir uždaryti dureles,
kol šis visiškai įsikraus.

Perkraukite IQOS 3 DUO iš naujo.
Jei raudonas mirksėjimas išlieka,
kreipkitės į Klientų aptarnavimo
centrą.

Šis simbolis rodo, kad
naudojant prietaisą reikia
būti atsargiems.
LIETUVIŲ K.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI IR
INSTRUKCIJOS
PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISUS SAUGOS ĮSPĖJIMUS IR
INSTRUKCIJAS, KAD IŠVENGTUMĖTE SUŽALOJIMO.

Šie saugos įspėjimai ir instrukcijos negali apimti visų galimų sąlygų, todėl
naudotojai turėtų elgtis atidžiai ir atsargiai.

Išsaugokite šiuos saugos įspėjimus ir instrukcijas
ateičiai, nes juose pateikiama svarbi informacija.
Numatytieji naudotojai
• IQOS™ ir HEETS skirti naudoti tik suaugusiesiems.
• IQOS ir HEETS skirtos esamiems suaugusiems rūkaliams, kurie vienaip ar kitaip ir toliau
rūkytų.
• Vaikai ir paaugliai niekada jokiomis aplinkybėmis neturėtų naudoti IQOS arba HEETS.
• IQOS arba HEETS negalima naudoti ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų žmonėms,
taip pat neinformuotiems ir neišmanantiems asmenims, nebent jiems buvo priskirta
priežiūra ar duoti nurodymai, kaip juos naudoti, kad suvoktų iš to kylančius pavojus.
Tabakas ir nikotinas

• Kaitinamajame tabako gaminyje HEETS sudėtyje yra nikotino, prie kurio įprantama.
• IQOS ir HEETS yra pavojingi. Geriausias būdas sumažinti su tabaku susijusius pavojus
sveikatai – visiškai nebevartoti tabako ir nikotino.

• Kai kuriems IQOS ir HEETS naudotojams pasireiškė pilvo skausmas, krūtinės skausmas,

•
•
•
•

dusulio priepuolis, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, svaigulys, burnos džiūvimas, gerklės
džiūvimas, dantenų uždegimas, galvos skausmas, negalavimas, nosies užsikimšimas,
pykinimas, burnos dirginimas, stiprus ir greitas širdies plakimas, gerklės dirginimas bei
vėmimas.
Nikotino turinčių prietaisų negali naudoti žmonės, kurie serga ar kuriems gresia pavojus
susirgti širdies ligomis, diabetikai, epileptikai ar patiriantys priepuolių.
Nikotino turinčių prietaisų nėštumo ar žindymo laikotarpiu naudoti negalima. Jeigu esate
nėščia, žindote ar manote, kad galbūt esate nėščia, turite visiškai nebevartoti tabako ir
nikotino.
Norint neberūkyti arba pereiti prie IQOS ir HEETS ar kitų nikotino turinčių prietaisų
naudojimo, gali reikėti koreguoti tam tikrų vaistų (pvz., teofilino, klozapino, ropinirolo)
dozavimą.
Jeigu kyla klausimų dėl to, ar galite naudoti IQOS ir HEETS, atsižvelgiant į esamą sveikatos
būklę, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.

SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGĄ
ĮSPĖJIMAS UŽDUSIMO IR PRARIJIMO PAVOJUS
Visą laiką IQOS ir HEETS laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• UŽDUSIMO PAVOJUS. IQOS prieduose ir HEETS yra smulkių dalių.
• PRARIJIMO PAVOJUS. Prariję HEETS, nedelsdami kreipkitės į medikus dėl apsvaigimo nuo
nikotino pavojaus.
ĮSPĖJIMAS PAVOJAI, SUSIJĘ SU ELEKTRONINIŲ KOMPONENTŲ IR AKUMULIATORIŲ
NAUDOJIMU

Pavojai, susiję su akumuliatoriumi

Nesilaikant šių saugos įspėjimų ir instrukcijų, gali kilti gaisras,
sprogimas, elektros smūgis, galima patirti sužalojimų, sugadinti
gaminį ar padaryti žalos kitam turtui:
••IQOS skirtas tik numatytiesiems naudotojams.
••IQOS kišeninį įkroviklį kraukite tik su patvirtintu IQOS
maitinimo adapterio modeliu, pateikiamu dėžutėje, arba
adapterį dėl įkrovimo įsigykite iš savo vietos ar internetinės
IQOS parduotuvės. Žr. šio naudotojo vadovo skirsnį „Techniniai
duomenys“, kuriame pateiktas patvirtintų IQOS maitinimo
adapterių modelių sąrašas.
••Su IQOS nenaudokite trečiųjų šalių priedų.
••IQOS kišeninį įkroviklį kraukite tik naudodami saugią labai žemą
įtampą. Išsamesnės informacijos apie įtampą žr. šio naudotojo
vadovo skirsnyje „Techniniai duomenys“.
••IQOS nesinaudokite ten, kur draudžiama naudoti elektroninius
prietaisus.
••IQOS kišeninį įkroviklį kraukite tik patalpose, kaip tai nurodo
simbolis.
••Nesinaudokite IQOS, taip pat nekraukite IQOS kišeninio įkroviklio
ir (arba) IQOS priedų, jeigu jie apgadinti, tyčia sugadinti ar
sulaužyti.
••Nenaudokite IQOS, jeigu matyti baterijų nutekėjimo požymių.

••IQOS nenaudokite, nekraukite ir nelaikykite vietose, kuriose
aukšta temperatūra (pvz., automobilyje vasarą arba prie tokių
šilumos šaltinių, kaip radiatoriai ar židiniai).
••IQOS nenaudokite ten, kur yra degių medžiagų, skysčių ir dujų.
••IQOS ar jo priedų niekada nemerkite į vandenį ir (arba) į kitus
skysčius bei saugokitės sąlyčio su jais. Nelieskite IQOS ir (arba)
jo priedų jiems sušlapus ar juos įmerkę į kokį nors skystį.
••Niekada neišmeskite IQOS ir (arba) jo priedų su kitomis
buitinėmis atliekomis, nes jie gali turėti sąlytį su vandeniu ir
(arba) kitais skysčiais.
••Periodiškai valykite IQOS kišeninio įkroviklio USB įkrovimo
jungtį, kad nesikauptų pašalinių medžiagų (pvz., dulkių dalelių).
••Atjunkite IQOS ir (arba) jo priedus nuo bet kokio maitinimo
šaltinio, jeigu jis perkaista, leidžia dūmus, užsidega ar
užsiliepsnoja.
••Nelieskite IQOS ir (arba) jo priedų jiems perkaitus, leidžiant
dūmus, užsidegus ar užsiliepsnojus.
••Elkitės atsargiai. IQOS nenumeskite ir saugokite nuo stiprių
smūgių.
••Nebandykite atidaryti, tikrinti, keisti ar taisyti kokio nors IQOS
komponento arba pakeisti bet kurį iš komponentų ar baterijų.
••IQOS naudokite tik aplinkos temperatūroje nuo 0 iki 50 °C.
Baterijų pavojai
IQOS įtaisytos sandarios ličio jonų („Li-on“) baterijos. Įprastomis naudojimo sąlygomis
baterija yra sandari.
• Jei nutekant baterijai nurijote skysčio, nedelsdami kreipkitės į medikus. Nesukelkite
vėmimo, nevalgykite ir negerkite.
• Jei nutekant baterijos skysčiui įkvėpėte garų, įtraukite gryno oro ir kreipkitės į medikus.
• Jei nutekant baterijai ant odos pateko skysčio, nusiplaukite rankas ir nelieskite akių.
• Jei nutekant baterijai skysčio pateko į akis, tuoj pat plaukite tekančiu vandeniu bent 15
minučių ir nedelsdami kreipkitės į medikus.
PERSPĖJIMAS ŠILUMINIO NUDEGIMO PAVOJUS
Nesilaikant šių saugos įspėjimų ir instrukcijų, gali kilti šiluminių nudegimų:
• IQOS ir HEETS laikykite švarioje, sausoje, vėsioje vietoje.
• IQOS ir HEETS saugokite nuo didelės drėgmės ir tiesioginės saulės spindulių.
• Nenaudokite HEETS, jeigu jos buvo paveiktos pernelyg dideliu šilumos ar drėgmės kiekiu.

• Naudojimo laikotarpiu HEETS neišimkite.
• Niekada nebandykite liesti IQOS kaitinamosios geležtės.
PERSPĖJIMAS ALERGINĖS REAKCIJOS PAVOJUS

• Naudojant IQOS ir HEETS gali kilti alerginė reakcija, pvz., patinti veidas, lūpos, liežuvis,
dantenos, gerklė ar kūnas, pasunkėti kvėpavimas ar atsirasti švokštimas.
• Jeigu jums pasireiškė bet kuris iš pirmiau išvardytų simptomų, nebenaudokite IQOS ir
HEETS bei nedelsdami kreipkitės į medikus, nes tai gali indikuoti sunkią alerginę reakciją.
IŠIMTINIS NAUDOJIMAS

• IQOS ir HEETS pirkite tik iš savo vietos ar internetinių IQOS parduotuvių arba kitų įgaliotųjų
mažmenininkų.

• IQOS naudokite tik su HEETS. IQOS niekada nenaudokite su cigarete ar panašiais
produktais, nepatvirtintais naudoti su IQOS. Tai darydami galite susižaloti.

• Jokiu būdu nekeiskite HEETS ir į jas nepridėkite kokių nors medžiagų. Tai darydami galite
susižaloti.

Pranešimas apie nepageidaujamas reakcijas
• Jeigu naudojant IQOS ir (arba) HEETS pasireiškia koks nors nepageidaujamas poveikis
sveikatai, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.
• Apie bet kokią nepageidaujamą reakciją arba reiškinį galite pranešti tiesiogiai kreipdamiesi
į savo vietos skambučių centrą (išsamios informacijos galima rasti klientų aptarnavimo ir
garantijos brošiūroje). Pranešdami apie nepageidaujamas reakcijas arba reiškinius, galite
padėti suteikti daugiau informacijos apie šio prietaiso saugą.
• Daugiau informacijos rasite www.iqos.com

INFORMACIJA APIE IQOS UTILIZAVIMĄ
Galioja visoje Europos Sąjungoje ir EEE
Šis simbolis ant prietaiso arba ant jo pakuotės reiškia, kad prietaiso ir atskirų jo dalių
(įskaitant baterijas) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Todėl
privalote utilizuoti nebenaudojamą įrangą, nugabenę ją į tam skirtą surinkimo
punktą, kur nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga perdirbama.
Nebenaudojamas baterijas galima nemokamai priduoti pardavimo vietoje.
Siekiant utilizuoti atskirai surenkama ir perdirbama nebenaudojama jūsų įranga (įskaitant
baterijas), taip padedama tausoti gamtos išteklius ir užtikrinti, kad atliekos būtų perdirbtos
saugant žmonių sveikatą bei aplinką. Nebenaudojamą įrangą išmetus kaip nerūšiuotas
komunalines atliekas (pvz., sudeginus atliekas arba jas išvežus į sąvartyną), galima neigiamai
paveikti aplinką ir žmonių sveikatą.

TECHNINIAI DUOMENYS
Laikiklis:
IQOS 3 modelis A1404 /
IQOS 3 DUO modelis A1406
Baterijos tipas: Ličio jonų pakartotinai
įkraunama baterija
Įėjimas: 5 V
1,6 A

Kišeninis įkroviklis:
IQOS 3 modelis A1504 /
IQOS 3 DUO modelis A1505
Baterijos tipas: Ličio jonų pakartotinai
įkraunama baterija
Įėjimas: 5 V
2A
Bluetooth® 4.1

IQOS kišeninis įkroviklis pažymėtas simboliu, po kurio yra „SxxA2x“; tai reiškia, kad IQOS
kišeninį įkroviklį galima įkrauti tik naudojant vieną iš toliau nurodytų patvirtintų IQOS
maitinimo adapterių modelių.
IQOS kint. sr. maitinimo adapteris

Modelis: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27
Įėjimas: 100–240 V ~ 50–60 Hz 0,3 A
2,0 A
Išėjimas: 5,0 V
Vidutinis aktyvus efektyvumas: 79,0 %
Galios suvartojimas be apkrovos: < 0,09 W
USB C tipo laidas

BATERIJAS IZŅEMŠANAS NORĀDĪJUMI (LIKVIDĒŠANAI UN
PĀRSTRĀDEI)
Patērētājs nedrīkst izņemt baterijas. Izstrādājuma darbmūža beigās baterijas drīkst Patērētājs
nedrīkst izņemt baterijas. Izstrādājuma darbmūža beigās baterijas drīkst izņemt tikai
pilnvarots pārstrādātājs, veicot tālāk norādītās darbības.
IQOS 3 DUO kabatas lādētājs (A1505):
1 darbība. Ierīcei pirms demontāžas jābūt pilnībā izlādētai. Noņemiet vāku, pēc tam izņemiet
skrūvi abās pusēs.
2 darbība. Atvienojiet lādētāju no korpusa.
3 darbība. Atskrūvējiet skrūves, lai izņemtu turētāju.
4 darbība. Atvienojiet lokano drukāto shēmu un savienotāju, lai izņemtu lādētāja drukāto
shēmas plati.
5 darbība. Izņemiet bateriju un likvidējiet to atbilstoši vietējiem noteikumiem.
IQOS 3 DUO turētājs (A1406):
1 darbība. Ierīcei pirms demontāžas jābūt pilnībā izlādētai. Noņemiet no turētāja priekšējo
korpusu.
2 darbība. Noņemiet aizmugures korpusu.
3 darbība. Izņemiet no turētāja ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
4 darbība. Noņemiet līmi un lodmetālu, lai atvienotu bateriju no vidusdaļas un rāmja. Līmes
dēļ vidusdaļa ir jāatgriež.
5 darbība. Izņemiet bateriju un likvidējiet to atbilstoši vietējiem noteikumiem.
Šiuo dokumentu „Philip Morris Products S.A.“ pareiškia, kad IQOS 3 DUO atitinka esminius
reikalavimus ir kitas tiesiogiai susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Oficialią atitikties
deklaraciją galima rasti: www.pmi.com/declarationofconformity
IQOS 3 DUO modelis A1505 veikia 2,402–2,480 GHz dažnių juostoje, kurios didžiausia RD
išėjimo galia mažesnė nei 10,0 dBm. IQOS 3 DUO modelyje A1505 įtaisyta pasyvioji NFC
žymena, veikianti 13,56 MHz dažnių juostoje.
Sukurta ir pagaminta kontroliuojant kompetentingiems „Philip Morris Products S.A.“ (Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Šveicarija) specialistams.

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotieji prekių ženklai,
kuriuos „Philip Morris Products S.A.“ ir jos filialai naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai
ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

© 2020 „Philip Morris Products S.A.“

