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Naudotojo vadovas 



2. ĮKRAUKITE LAIKIKLĮ
Įstatykite IQOS laikiklį ir 
uždarykite jį, kad įsikrautų. 
Įkrovus iki galo, laikiklio 
būsenos lemputė pastoviai 
švies baltai.

1. ĮJUNKITE
Paspauskite ir 4 sekundes 
palaikykite paspaudę IQOS 
kišeninio įkroviklio mygtuką, 
po to jį atleiskite; ims 
mirksėti laikiklio būsenos  
ir akumuliatoriaus būsenos 
lemputės.

Kaip naudoti IQOS

IQOS 3 kišeninis įkroviklis

Kišeninio įkroviklio mygtukas

Akumuliatoriaus 
būsena

Laikiklio būsena

Krovimo lizdas

Durelės
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3. ĮSTATYKITE KAITINAMOJO 
TABAKO GAMINĮ
Įstatykite ir švelniai 
įspauskite kaitinamojo 
tabako gaminį iki filtro 
linijos.

4. PRADĖKITE KAITINTI
Laikykite paspaudę laikiklio 
mygtuką, kol IQOS laikiklis 
suvibruos ir lemputė ims 
mirksėti baltai.

Laikiklis

Laikiklio mygtukas  
ir lemputė

Antgalis

IQOS 3 laikiklis

Kaip naudoti IQOS

1″



5. PRADĖKITE NAUDOTI
Kai IQOS laikiklis du kartus 
suvibruos ir lemputė 
pastoviai švies baltai, 
pradėkite naudoti.

6. BEVEIK BAIGTA
Pranešdamas apie 
paskutines 30 sekundžių, 
IQOS laikiklis du kartus 
suvibruos, o lemputė  
ims mirksėti baltai.

Maitinimo adapteris Krovimo laidas

IQOS valymo įrankis IQOS valymo lazdelės

Kaip naudoti IQOS



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

VALYMAS
Pastumkite antgalį į viršų  
ir visiškai jį išimkite. Įkiškite 
IQOS valymo įrankį  
ir švelniai pasukite. 
Geriausius rezultatus 
užtikrinsite valydami 
kasdien. 

PRISIJUNKITE PRIE IQOS
Prireikus išsamaus naudotojo vadovo ir klientų aptarnavimo 
centro pagalbos, apsilankykite svetainėje www.iqos.com

Atsisiųskite „IQOS Connect“ programą iš „Google Play*

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

Kaip naudoti IQOS



Trumpi patarimai

KAIP PATIKRINTI 
AKUMULIATORIAUS BŪSENĄ
Bakstelėkite IQOS kišeninio 
įkroviklio mygtuką,  
kad patikrintumėte 
akumuliatoriaus įkrovos lygį.

KAIP NUSTATYTI IŠ NAUJO
Paspauskite ir 10 sekundžių 
palaikykite paspaudę IQOS 
kišeninio įkroviklio mygtuką,  
po to jį atleiskite; akumuliatoriaus 
būsenos lemputė įsidegs,  
du kartus mirktelės, po to lėtai 
užges, patvirtindama  
nustatymą iš naujo.

LEMPUTĖ DU KARTUS  
MIRKTELI BALTAI
IQOS yra ne darbinės temperatūros 
diapazone (<0 °C / >50 °C). 
Palaukite, kol prietaisas vėl bus 
darbinės temperatūros diapazone.

LEMPUTĖ MIRKSI RAUDONAI
Perkraukite IQOS iš naujo.  
Jei ji mirksi toliau, kreipkitės  
į klientų aptarnavimo centrą.

10″



SAUGOS ĮSPĖJIMAI IR INSTRUKCIJOS

PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS IR JAS IŠSAUGOKITE

Šiame dokumente esančiuose saugos įspėjimuose 
ir instrukcijose negalima numatyti visų įmanomų sąlygų  
ir situacijų. Naudojant bet kokį asmeninį elektroninį gaminį  
ir atliekant jo techninę priežiūrą reikia elgtis atsargiai. 
Siekdami sumažinti sužeidimų riziką, visada naudokite gaminį 
pagal gamintojo instrukcijas. Šiame gaminyje nėra dalių, 
kurias galėtų taisyti pats naudotojas. Nebandykite atidaryti, 
taisyti ar remontuoti jokių šio gaminio dalių arba keisti dalių 
ar akumuliatorių, nes galite susižeisti. Niekada nenaudokite 
šio gaminio netoli degių medžiagų, skysčių ar dujų. Šį gaminį 
galima krauti tik itin žema įtampa (angl. Safety Extra Low 
Voltage, SELV.). Kraukite šį gaminį tik patalpose. Šis simbolis 

 rodo, kad norint prijungti elektros prietaisą prie 
maitinimo tinklo, reikalingas specialus atjungiamas maitinimo 
šaltinis. Maitinimo šaltinio tipas nurodytas šalia simbolio. 
Maitinimo šaltinio tipas, nurodytas kaip SxxA2x, reiškia, 
kad atsižvelgiant į regioną, skirtingi adapterio modeliai 
gali būti naudojami gaminiui krauti. Kraukite savo gaminį 
tik naudodami vieną iš toliau nurodytų patvirtintų IQOS™ 
kintamosios srovės maitinimo adapterio modelių: S52A21, 
S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Nelieskite šio 
gaminio, jei jis sudrėko ar buvo panardintas į bet kokį skystį. 
Nenumeskite šio gaminio ir saugokite jį nuo stiprių smūgių. 
Niekada nebandykite liesti geležtės plokštelės, nes galite 
susižeisti arba sugadinti Kaitiklio geležtė. Visada laikykite 
šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jiems 

Šis simbolis rodo, kad 
naudojant šį gaminį  
reikia elgtis atsargiai. 



žaisti su juo. Šis gaminys neskirtas naudoti asmenims  
su fizine, jutimine ar protine negalia, taip pat žinių stokojantiems 
asmenims, išskyrus atvejus, kai jie yra prižiūrimi arba išmokyti 
kaip saugiai naudotis gaminiu ir supranta gresiančius pavojus. 
Nenaudokite šio gaminio toliau nurodytomis aplinkybėmis: 
i) kai draudžiama naudoti elektroninius prietaisus;  
ii) ant ar šalia šilumos šaltinių (pvz., radiatorių ar ugnies;  
iii) jei įrenginys pažeistas, neteisėtai išardytas arba 
sulaužytas; iv) jei prietaisas buvo paveiktas pernelyg didelio 
karščio arba drėgmės.
DĖMESIO

IQOS veikia tik su kaitinamojo tabako gaminiais. Niekada 
nenaudokite IQOS su cigarete ar kitais panašiais gaminiais 
arba tabako lazdelėmis ir priedais, nepatvirtintais gamintojo. 
Neišimkite kaitinamojo tabako gaminio naudojimo metu. 
Kaitinamasis tabako gaminys yra vienkartinis, jo negalima 
naudoti pakartotinai arba uždegti degtuku, žiebtuvėliu ar bet 
kokiu kitu liepsnos šaltiniu.
Tabakas ir poveikis sveikatai
• IQOS nėra nerizikingas.
• Kaitinamajame tabako gaminyje yra nikotino, sukeliančio priklausomybę. 
• Geriausias būdas išvengti su tabaku susijusio pavojaus sveikatai yra apskritai 

nebenaudoti tabako ir nikotino.
Nikotinas
• Tabake, kuris naudojamas kaitinamajame tabako gaminyje, yra natūralaus 

nikotino. 
• Nikotinas sukelia priklausomybę, be to, gal sukelti šalutinius poveikius, 

panašius į sukeliamus kitų gaminių, kuriuose yra nikotino, pvz., galvos skausmą, 
pykinimą ir gerklės sudirgimą. Jei patiriate šiuos simptomus, nebenaudokite 
kaitinamųjų tabako gaminių ir pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu. 

• IQOS neskirtas žmonėms, turintiems širdies problemų ar segantiems diabetu.
• IQOS neturėtų būti naudojamas nėštumo ir maitinimo krūtimi laikotarpiu. 
• Jei esate nėščia, maitinate krūtimi arba manote, kad galite būti nėščia, visiškai 

nevartokite tabako ir nikotino bei pasitarkite su sveikatos apsaugos specialistu. 
Vaikai ir paaugliai
• IQOS skirtas tik suaugusiems. 
• Vaikams ir paaugliams jokiomis aplinkybėmis negalima naudoti IQOS.



 SVARBI SAUGOS INFORMACIJA
ĮSPĖJIMAS    Pavojus užspringti ir praryti

• Laikykite kaitinamuosius tabako gaminius vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje 
vietoje.

• PAVOJUS UŽSPRINGTI – kaitinamuosiuose tabako gaminiuose yra mažų dalių. 
• PAVOJUS PRARYTI – jei prarijote kaitinamąjį tabako gaminį, nedelsdami 

kreipkitės medicininės pagalbos, nes prarytas nikotinas kelia pavojų.
ĮSPĖJIMAS    Akumuliatoriaus keliama rizika

IQOS maitinamas hermetiškais ličio jonų akumuliatoriais. Įprastomis naudojimo 
sąlygomis akumuliatorius yra hermetiškas. Jei teka akumuliatoriaus skystis, 
laikykitės tokių atsargumo priemonių:
• Jei prarijote skysčio, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Nebandykite 

sukelti vėmimo, nevalgykite ir negerkite. 
• Jei įkvėpėte skysčio, išeikite į gryną orą ir kreipkitės medicininės pagalbos. 
• Patekus ant odos, nusiplaukite rankas ir nelieskite akių. 
• Patekus į akis nedelsdami praskalaukite tekančiu vandeniu bent 15 minučių  

ir kreipkitės medicininės pagalbos.
ATSARGIAI    Karštų aerozolių keliamas pavojus

• Naudojant IQOS esant labai karštam ir drėgnam orui, dėl aerozolyje esančio 
vandens gali atrodyti, kad aerozolis labai karštas. 

• Kad išvengtumėte šio pojūčio, laikykite kaitinamuosius tabako gaminius vėsioje 
sausoje vietoje. Saugokite gaminį nuo didelės drėgmės ir tiesioginės saulės 
šviesos. Nenaudokite IQOS, kai karšta arba drėgna.

• Jei jaučiate diskomfortą, nebenaudokite gaminio ir kreipkitės į sveikatos 
priežiūros specialistą.
ATSARGIAI    Alerginės reakcijos pavojus

• IQOS gali sukelti alerginę reakciją. 
• Nebenaudokite IQOS ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos, jei patiriate 

bet kuriuos iš toliau nurodytų simptomų, galinčių rodyti rimtą alerginę reakciją: 
veido, lūpų, liežuvio, dantenų, gerklės arba kūno tinimas, apsunkintas kvėpavimas 
arba švokštimas.

Pranešimas apie neigiamus poveikius ar nelaimingus atsitikimus
Jei naudodami IQOS patiriate kokį nors nepageidaujamą poveikį sveikatai, 
pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.
Galite pranešti apie bet kokius neigiamus poveikius ar nelaimingus atsitikimus 
tiesiogiai, susisiekdami su klientų aptarnavimo centru (išsamios informacijos 
rasite klientų aptarnavimo ir garantijos brošiūroje).
Pranešdami apie šalutinius poveikius galite suteikti daugiau informacijos apie šio 
gamino saugumą.
Daugiau informacijos ieškokite adresu www.iqos.com

INFORMACIJA APIE IQOS 3 ŠALINIMĄ
Galioja Europos Sąjungoje ir EEE

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės reiškia, kad šio gaminio ir jo 
dalių (įskaitant akumuliatorius) negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. 
Vietoje to, privalote šalinti įrangos atliekas atiduodami nurodytiems 
perdirbamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktams. 

Neveikiančius akumuliatorius galima nemokamai grąžinti ir prekybos vietoje.
Atskiras įrangos (įskaitant akumuliatorius) atliekų surinkimas ir perdirbimas 
padeda tausoti natūralius išteklius ir užtikrina, kad jos perdirbamos tausojant 
žmonių sveikatą ir aplinką. Įrangos atliekų šalinimas nerūšiuojant, kartu su 



nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis (pvz., deginant arba išvežant į sąvartyną) gali 
turėti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. 
Prireikus daugiau informacijos apie tai, kur galite atiduoti įrangos atliekas 
perdirbti, kreipkitės į miesto savivaldybę, buitinių atliekų išvežimo tarnybą arba 
parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį. 
Vietinis gaminio importuotojas finansuos įrangos atliekų, grąžintų nurodytuose 
surinkimo punktuose, tvarkymą ir perdirbimą pagal vietinius reikalavimus.

Akumuliatoriaus išėmimo instrukcijos (šalinant ir perdirbant) 
Vartotojui negalima išimti akumuliatoriaus. Pasibaigus gaminio eksploatacijos 
laikotarpiui, saugiai išimti akumuliatorių gali tik įgaliotasis perdirbėjas, atlikdamas 
toliau nurodytus veiksmus.
IQOS 3 kišeninis įkroviklis (A1504):
1 veiksmas: prieš ardant įrenginį reikia iki galo iškrauti. Nuimkite dangtelį, tada atsukite 
varžtus abiejose pusėse.
2 veiksmas: atjunkite įkroviklį nuo pagrindo.
3 veiksmas: atsukite ir išimkite laikiklį.
4 veiksmas: atjunkite visas lanksčias spausdintas schemas ir jungtis, kad galėtumėte 
išimti kroviklio spausdintinę integrinę schemą.
5 veiksmas: išimkite akumuliatorių ir šalinkite pagal vietinius teisės aktus.
IQOS 3 laikiklis (A1404):
1 veiksmas: prieš ardant įrenginį reikia iki galo iškrauti. Nuimkite nuo laikiklio 
priekinę korpuso dalį.
2 veiksmas: nuimkite galinę korpuso dalį.
3 veiksmas: išimkite iš laikiklio maitinimo mygtuką.
4 veiksmas: pašalinkite klijus ir lydmetalį, kad atjungtumėte akumuliatorių nuo 
vidurinės dalies ir rėmo. Vidurinę dalį reikia perpjauti, nes ji suklijuota.
5 veiksmas: išimkite akumuliatorių ir šalinkite pagal vietinius teisės aktus.

Šiuo „Philip Morris Products S.A.“ pareiškia, kad IQOS atitinka esminius Direktyvos 2014/53/
ES reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Oficialią atitikties deklaraciją galite rasti šiuo 
adresu:
www.pmi.com/declarationofconformity
IQOS 3 A1504 modelis veikia 2,402–2,480 GHz dažnio diapazone, maksimali RD išvesties 
galia yra 7,0 dBm.
Sukurta ir pagaminta pagal „Philip Morris Products S.A.“,Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Šveicarija, įgaliojimus.

TECHNINIAI DUOMENYS

IQOS 3 laikiklis – Modelis: A1404
Akumuliatoriaus tipas: įkraunamas 
ličio jonų akumuliatorius
Įvestis: 5 V  1,6 A

IQOS kintamosios srovės maitinimo 
adapteris
Modelis: S52A21, S21A20, S21A22, 
S21A23, S21A25, S21A27
Įvestis: 100 V–240 V~ 50 / 60 Hz 0,3 A
Išvestis: 5 V  2 A

C tipo USB kabelis

IQOS 3 kišeninis įkroviklis -  
Modelis: A1504
Akumuliatoriaus tipas: ličio jonų 
įkraunamas akumuliatorius
Įvestis: 5 V  2 A 
„Bluetooth® 4.1“
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