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 .2טעינת מחזיק הIQOS-
יש להכניס את מחזיק
ה IQOS-ואז לסגור כדי
לטעון .אור לבן רציף
מצביע כי מחזיק IQOS
טעון.

 .1הפעלה:
יש ללחוץ על כפתור
ההדלקה במטען הנייד של
 IQOSולהחזיק למשך
 4שניות ואז לשחרר.
נוריות המצב של המחזיק
והסוללה יהבהבו.

מטען נייד של IQOS 3
פנל נשלף

מצב המחזיק
מצב הסוללה
לחצן המטען הנייד

כניסת טעינה
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 .4התחלת החימום
לחץ על כפתור החימום
עד שמחזיק ה IQOS-ירטוט
והנורה תהבהב בלבן.

 .3הכנס את יחידת הטבק
לחימום ™ HEETSולחץ
בעדינות על יחידת הטבק
לחימום  HEETSעד לקו
הפילטר.

מחזיק IQOS 3
מכסה

מחזיק לחצן
ותאורה

מחזיק

כיצד להשתמש במערכת IQOS

 .6כמעט סיימנו
כדי לאותת על  30השניות
האחרונות ,מחזיק הIQOS-
ירטוט פעמיים ,והנורית
תהבהב בלבן

 .5התחלת השימוש
אפשר להתחיל להשתמש
ברגע שמחזיק ה IQOS -רוטט
פעמיים והנורית מאירה
באופן קבוע בלבן.

כבל טעינה

מטען חשמלי

מקלות ניקוי IQOS

כלי לניקוי IQOS

כיצד להשתמש במערכת IQOS

לניקוי
יש להחליק את הכיסוי כלפי
מעלה ולהסירו לחלוטין.
יש להכניס את כלי הניקוי
של  IQOSולסובבו בעדינות.
מומלץ לנקות מדי יום
לשמירה על חוויה
אופטימלית

 .7להסרת יחידת הטבק
לחימום ™ HEETSהחלק
את המכסה כלפי מעלה,
ואז הוצא את יחידת הטבק
לחימום המשומשת

התקשרות עם IQOS
לקבלת מדריך למשתמש מלא ותמיכה של שירות הלקוחות
יש לבקר בכתובתwww.iqos.com :
הורד מ  Google Play*-את אפליקציית IQOS Connect

* Google Playוהלוגו של Google Play logo
הם סימנים מסחריים של .Google LLC
*ייתכן שאפליקציית  IQOS Connectאינה זמינה בארצך.

טיפים מהירים
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לאתחול יש ללחוץ ולהחזיק
את המתג של המטען
הנייד של  IQOSבמשך 10
שניות אז לשחרר;
נורית מצב הסוללה
תיחלש ,תהבהב פעמיים
ואז תעלם בהדרגה לחלוטין
לאישור האתחול.

לבדיקת מצב הסוללה יש
להקיש על כפתור הIQOS-
כדי לבדוק את מצב
הטעינה של הסוללה.

נורית מהבהבת באדום
יש לאתחל את .IQOS
אם ההבהוב נמשך ,יש
להתקשר אל שירות הלקוחות.

הנורית מהבהבת בלבן פעמיים
 IQOSנמצא מחוץ
לטמפרטורות התפעול
(< 0°צלזיוס 50°>/צלזיוס)
יש להמתין עד שהמכשיר יחזור
לטמפרטורה סביבתית רגילה

סמל זה מציין שנדרשת
זהירות בעת הפעלת המוצר
האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוון הן לזכר והן
לנקבה כאחד.

אזהרות והוראות בטיחות ובריאות
אנא קרא הוראות ואזהרות אלה בתשומת לב לפני השימוש במוצר זה ושמור אותן
לקריאה חוזרת.
לא ניתן לכלול באזהרות והוראות הבטיחות המצויות במסמך זה את כל התנאים
והמצבים העלולים להתרחש .יש לנקוט בזהירות ובתשומת לב בעת שימוש בכל
מוצר אלקטרוני אישי או תחזוקתו .כדי להפחית את הסיכון לפציעה ,השתמש
במוצר זה תמיד על פי הוראות היצרן .אין במוצר זה כל חלק הניתן לתחזוקה על ידי
המשתמש .אל תנסה לפתוח ,לטפל או לתקן רכיב של מוצר זה או להחליף רכיבים
או סוללות ,ניסיון זה עלול לגרום לנזקי גוף .לעולם אל תלחץ על כפתור ההדלקה
( (ONבמוצר זה במקומות בהם נמצאים חומרים ,נוזלים וגזים דליקים .יש להטעין
מוצר זה רק במתח בטיחותי שהוא נמוך מאד.
יש להטעין מוצר זה רק במקום סגור.
מציין שדרוש מטען חשמלי מותאם נפרד כדי לחבר את
הסמל הבא
המכשיר החשמלי לשקע החשמל.
ההמלצה לסוג המטען הנפרד לאספקת מתח מצוינת
בסמוך לסמל.
ההמלצה לסוג של היחידה לאספקת המתח היא  SxxA2xשפירושה שאפשר
להשתמש בדגמים שונים של מתאמים חשמליים לצורך הטעינה של המוצר ,בהתאם
לשקעים הקיימים באזור.
יש לטעון את המוצר תוך שימוש באחד מהדגמים של מתאמי המתח החשמליים
הבאים המאושרים עבור ™S52A21, S21A20, S21A22, S21A23,:IQOS
S21A25, S21A27, S21A28.
אל תיגע במוצר זה אם הוא נרטב או נטבל בנוזל כלשהו .אל תפיל מוצר זה והמנע
מלחשוף אותו לזעזוע חזק.
לעולם אל תנסה לגעת בלהב החימום של מחזיק ה  .IQOSניסיון זה עלול לגרום
לנזק גופני או לנזק ללהב החימום של מחזיק .IQOS
אנשים שיכולתם הפיזית ,או התחושתית או הנפשית או המנטלית מוגבלת או
אנשים שטרם עשו שימוש ב IQOS-או מוצר הדומה לו ,יכולים לעשות שימוש
ב IQOS-רק אם הודרכו על אופן השימוש במוצר והסיכונים הכרוכים בכך
כמפורטים במדריך למשתמש או לאחר שפנו למרכז שירות הלקוחות שמספרו
 1-800-355-555וקבלו בו הדרכה בדבר אופן השימוש במוצר והסיכונים הכרוכים
בכך כמפורטים במדריך למשתמש; או שפנו לאתר האינטרנט שכתובתו www.
 IQOS.comוקבלו בו הדרכהכאמור; תחת השגחתו של בגיר אשר הדריך אותם
בדבר אופן השימוש במוצר והסיכונים הכרוכים בכך כמפורטים במדריך למשתמש.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזנה מרשת החשמל.
יש להרחיק מילדים בכל עת ולהבטיח שאינם משחקים עם מוצר זה אל תשתמש
במוצר זה בנסיבות הבאות:
 .1במקום שבו השימוש במכשירים אלקטרוניים אסור;
 .2על או בסמוך למקורות חום לדוגמא :רדיאטורים או אש;
 .3אם הוא פגום ,ניזוק או שבור.
 .4אם המוצר נחשף לחום או לחות מוגברים;
 .5אם נראה שיש נזילה בסוללות שלו.
שים לב
מערכת  IQOSעובדת רק עם יחידות טבק לחימום ™.HEETS
השתמש אך ורק בHEETS -
לעולם אל תשתמש במחזיק  IQOSעם סיגריה או עם מוצרי טבק או מוצרים אחרים או
אביזרים שלא אושרו בידי היצרן.
אין להסיר את יחידות הטבק לחימום  HEETSכשהוא בשימוש.
יחידת הטבק לחימום  HEETSמיועד לשימוש חד פעמי ואסור לשימוש חוזר ,אין
להדליק אותו בעזרת גפרור ,מצת או כל מקור להבה אחר.

טבק והשפעות בריאותיות
•  IQOSאינו נטול סיכונים.
יחידת הטבק לחימום  HEETSמכילה ניקוטין ,שהוא חומר ממכר.
הדרך הטובה ביותר לצמצמם סכנות בריאותיות הקשורות לטבק היא
להפסיק לחלוטין את השימוש בטבק ובניקוטין.
ניקוטין
ניקוטין נוכח באופן טבעי בטבק שבו משתמשים ביחידות הטבק לחימום
.HEETS
ניקוטין הוא ממכר ועלול לגרום לתופעות לוואי הדומות לאלה הקשורות
למוצרים אחרים המכילים ניקוטין ,כגון כאבי ראש ,סחרחורת או גירוי בגרון.
אם חשים בתסמינים אלה ,יש להפסיק להשתמש ביחידות הטבק לחימום
 HEETSולהתייעץ עם איש מקצוע מתחום הרפואה.
•  IQOSלא מיועד לאנשים שיש להם בעיות לב או סובלים מסוכרת.
אין להשתמש ב IQOS-בזמן היריון או במהלך תקופת ההנקה.
במקרה של היריון ,הנקה או אם את סבורה שאת בהיריון,
עליך להפסיק לחלוטין את השימוש בטבק ובניקוטין ,ועליך להתייעץ עם איש
מקצוע מתחום הרפואה.
ילדים ובני נוער
•  IQOSמיועד לשימושם של מבוגרים בלבד.
אסור לילדים ולבני נוער להשתמש ב IQOS-בכל נסיבות שהן.
מידע בטיחותי ובריאותי חשוב
אזהרה
סכנת חנק ובליעה
יש להרחיק את יחידות הטבק לחימום  HEETSמהישג ידם של ילדים ושל
חיות מחמד.
סכנת חנק — יחידות הטבק לחימום  HEETSמכילות חלקים קטנים.
סכנת בליעה — אם בולעים את יחידות הטבק לחימום  HEETSיש לפנות מיד
לקבלת סיוע רפואי בשל הסכנה הכרוכה בבליעת ניקוטין.
אזהרה סכנה הנובעת מהסוללה
 IQOSניזון ממתח המגיע מסוללות נטענות  Li-ionאטומות .בתנאים רגילים ,הסוללה
אטומה .אם נוזלי הסוללה דולפים ,יש לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:
אם בולעים את הנוזל ,יש לפנות מיד לקבלת עזרה רפואית .אין לגרום להקאה
או לבלוע מזון או נוזלים.
אם שואפים פנימה נוזל ,יש לנשום אוויר חופשי ולפנות לקבלת עזרה רפואית.
במקרה של מגע בעור ,יש לרחוץ את העור והידיים ,ואין לגעת בעיניים.
במקרה של מגע בעיניים ,יש לשטוף אותם מיד במים זורמים במשך 15
דקות לפחות ולפנות לקבלת עזרה רפואית.
זהירות סכנה של אדי טבק חמים
כשמשתמשים ב IQOS-בתנאי מזג אוויר של חום ולחות מוגברת ,המים
שבאדי הטבק גורמים לתחושה של אדים חמים מאד.
כדי להימנע מתחושה זו ,יש לאחסן את יחידות הטבק לחימום HEETS
במקום נקי ,יבש וקריר .אין לחשוף את המוצר לתנאים של לחות גבוהה או
לאור שמש ישיר .אין להשתמש ב IQOS-בתנאים של חום או בתקופות של
לחות מוגברת
במקרה של תחושת אי נוחות ,יש להפסיק את השימוש במוצר ולפנות לאיש
מקצוע בתחום הרפואה.
זהירות סכנה של תגובה אלרגית
•  IQOSעלול לגרום לתגובה אלרגית.
יש להפסיק את השימוש ב IQOS-ולפנות מיד לקבלת עזרה רפואית ,אם חווים
אחד התסמינים הבאים העשויים להצביע על תגובה אלרגית חמורה :התנפחות
הפנים ,השפתיים ,הלשון ,החניכיים ,הגרון או הגוף; קשיי נשימה או חרחור.

דיווח על אירועים או תקריות בעלי אופי שלילי
אם חווים השפעה בריאותית לא רצויה בעת שימוש ב ,IQOS-יש להיוועץ באיש
מקצוע מתחום הרפואה.
אפשר לדווח ישירות על אירוע או מקרה בעייתי כלשהו באמצעות פניה אל שירות
הלקוחות (פרטים נמצאים בחוברת של שירות הלקוחות ותנאי האחריות).
באמצעות דיווח על תופעות לוואי,
אפשר לסייע במתן מידע נוסף על בטיחותו של מוצר זה.
למידע נוסף ,יש להיכנס לכתובת:
www.iqos.com
מידע על השלכתו של IQOS 3
תקף בכל מדינות האיחוד האירופי וEEA-
פירושו של סמל זה על גבי המוצר או האריזה שלו הוא שהנך מתבקש
להימנע מהשלכת מערכת זו או אחד מחלקיה (כולל הסוללות ,אך למעט
אביזרי הניקוי ויחידות הטבק לחימום) יחד עם יתר הפסולת הביתית שלך.
במקום ,אנא השלך פסולת זו באופן אחראי על ידי העברתה לנקודת איסוף
ייעודית למחזור של פסולת חשמלית ואלקטרונית .בין היתר ,ניתן להשיב סוללות
משומשות ללא תשלום לנקודת המכירה
האיסוף והמחזור הנפרד של הפסולת שלך (כולל סוללות) בעת ההשלכה יסייע
לשמר משאבים טבעיים ולהבטיח שהפסולת ממחוזרת באופן המגן על בריאות האדם
והסביבה .להשלכת פסולת זו כפסולת עירונית לא ממויינת (לדוגמא ע”י שריפת
פסולת או הטמנתה) עלולות להיות השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאות בני
האדם.
למידע נוסף באשר למקום השלכת פסולת למחזור ,אנא צור קשר עם הרשות המקומית,
שירות איסוף האשפה מביתך ,החנות בה רכשת את המוצר או אתר האינטרנט שלעיל
או מרכז השירות של היבואן בכתובת המצוינת באתר שלהלן .היבואן המקומי יספק את
המימון עבור הטיפול והמחזור של מוצר המוחזר באמצעות נקודות האיסוף המיועדות
ובהתאם לדרישות המקומיות.

מידע טכני
פיליפ מוריס פרודקטס ס.א .מצהירה בזאת כי  IQOSעומד בדרישות הבסיסיות
ותנאים והוראות אחרים שמציגה הנחייה  EU/2014/53.ההצרה הרשמית של עמידה
בדרישות נמצאת בכתובת
www.pmi.com/declarationofconformity

מחזיק  IQOS 3דגםA1404 :
סוג הסוללה :סוללה נטענת Li-ion
הספק נומינלי120 )mHa( :
הספק כניסה:
 1.6אמפר
 5וולט
תוצרת מלזיה
מטען חשמלי IQOS
דגםS52A21, S21A20, :
S21A22, S21A23, S21A25,
S21A27, S21A28.
הספק כניסה:
 100V-240וולט~  50/60הרץ
 0.3אמפר
הספק יציאה:
 2אמפר
 5וולט
תוצרת סין
כבל מיקרו  USBמסוג C
תוצרת סין

מטען נייד של IQOS 3
דגם 1504A
סוג הסוללה
סוללה נטענת LI-ION
הספק נומינלי120 )MHA( :
הספק כניסה:
 2אמפר
 5וולט
תוצרת מלזיה

הנחיות להוצאת הסוללה (לצורך סילוק ומיחזור)
אסור לצרכן להסיר את הסוללות .בסיום מחזור החיים של המוצר ,רק מי שמוסמך
למחזר יכול להוציא בבטיחות את הסוללות בהתאם לשלבים הבאים.
מטען כיס של :)4051A( SOQI 3
שלב  :1לפני פירוקו ,על המכשיר להיות פרוק לגמרי ממטענו .יש להסיר את המכסה
ואז להבריג החוצה את הברגים משני הצדדים.
שלב  :2יש לנתק את המטען מגוף המכשיר.
שלב  :3יש להבריג החוצה כדי להסיר את החלק האוחז
שלב  :4יש לנתק את כל ה CPF-והמחבר כדי להסיר את ה BCP-של המטען.
שלב  :5יש להסיר את הסוללה ולסלקה בהתאם לתקנות המקומיות.
מחזיק של :)4041A( 3 SOQI
שלב  :1לפני פירוקו ,על המכשיר להיות פרוק לגמרי ממטענו .יש להסיר את המארז
הקדמי מהמחזיק.
שלב  :2יש להסיר את המארז האחורי.
שלב  :3יש להסיר את כפתור ההפעלה מהמחזיק
שלב  :4יש להסיר את הדבק ואת ההלחמה כדי לנתק את הסוללה מהחלק האמצעי
ומהמסגרת .יש צורך לחתוך את החלק האמצעי בגלל ההדבקה.
שלב  :5יש להוציא את הסוללה ולסלקה בהתאם לתקנות המקומיות.
פיליפ מוריס פרודקטס ס.א .מצהירה בזאת כי  IQOSעומד בדרישות הבסיסיות
ותנאים והוראות אחרים שמציגה הנחייה  EU/2014/53.ההצרה הרשמית של עמידה
בדרישות נמצאת בכתובת
www.pmi.com/declarationofconformity
דגם  1504Aשל  IQOS 3פועל ברוחב תדר של  2.402 - 2.480גיגה הרץ
ובהספק תפוקה מקסימלי של תדרי רדיו  7.0dBmמתוכנן ומיוצר תחת
חסותה של פיליפ מוריס פרודקטס ס.א ,.קה ז’אן רנו  ,3נוישטל  ,2000שוויץ
הסימון וסמלי ® Bluetoothהם סימנים מסחריים רשומים של .Bluetooth SIG, Inc
וכל שימוש שעושה בהם  Philip Morris Products S.A.והקשורים בה נעשה
במסגרת רישיון .סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעליהם.
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