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VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ŞI SĂ
PĂSTRAȚI ACESTE			
INSTRUCȚIUNI

RO

PLEASE READ AND SAVE
THESE INSTRUCTIONS

EN

iQOS
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Avertismente şi instrucţiuni privind siguranţa

RO

Acest simbol indică faptul că
produsul trebuie operat cu
precauţie.

AVERTISMENTE
ŞI INSTRUCŢIUNI
PRIVIND SIGURANŢA
• Avertismentele şi
instrucţiunile privind
siguranţa incluse în Ghidul
Utilizatorului nu pot
acoperi toate condiţiile
şi situaţiile ce ar putea
avea loc. Orice produse
electronice personale
trebuie utilizate şi
întreţinute cu precauţie.
• Pentru a reduce
posibilitatea unei
vătămări, utilizaţi
întotdeauna produsul
în conformitate
cu instrucţiunile
producătorului.
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RO

Avertismente şi instrucţiuni privind siguranţa

• Produsul nu trebuie
utilizat de persoane cu
capabilităţi fizice,
senzoriale sau mentale
reduse sau fără
experienţă şi cunoştinţe,
decât sub supravegherea
altor persoane şi
cu condiţia să le
fi fost furnizate
instrucţiunile necesare
cu privire la utilizarea
produsului în condiţii de
siguranţă şi să fi înţeles
pericolele asociate.
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Avertismente şi instrucţiuni privind siguranţa

RO

• Copiii trebuie		
supravegheaţi pentru a
fi siguri că nu se joacă
cu produsul. Nu lăsaţi
niciodată produsul,
componentele şi
ambalajul la îndemâna
copiilor.
• Nu utilizaţi acest produs
în spaţii unde utilizarea
dispozitivelor electronice
este interzisă.
• Opriţi Sistemul iQOSTM
(încărcătorul portabil
iQOS şi dispozitivul
iQOS) în locurile unde
sunt prezente materiale,
lichide şi gaze		
inflamabile.
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• Utilizaţi adaptorul de
alimentare USB pentru
încărcător iQOS doar
pentru alimentarea
încărcătorului portabil
iQOS.

Avertismente şi instrucţiuni privind siguranţa

• A se vedea secţiunea
“Date tehnice” din Ghidul
Utilizatorului pentru
detalii privind modelul de
adaptor de alimentare
USB pentru încărcător
iQOS care trebuie
utilizat. Nu utilizaţi surse
de alimentare fabricate
pentru alte produse.

RO
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Avertismente şi instrucţiuni privind siguranţa

RO

• Încărcătorul portabil iQOS
trebuie alimentat doar
la tensiune de siguranţă
foarte joasă (Safety Extra
Low Voltage – SELV)
corespunzătoare
marcajului de pe
dispozitiv. A se vedea
secţiunea “Date tehnice”
din Ghidul Utilizatorului
pentru mai multe detalii.
• Alimentaţi încărcătorul
portabil iQOS doar în
interior.		
• Nu încercaţi să atingeţi
încălzitorul		
dispozitivului iQOS.
Există risc de rănire
şi/sau deteriorare a
încălzitorului.		
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• Nu încercaţi să
atingeţi adaptorul
de alimentare USB
pentru încărcător iQOS
dacă este umed.

Avertismente şi instrucţiuni privind siguranţa

• Produsul nu conţine
părţi ce pot fi reparate
de utilizator. Nu
încercaţi să deschideţi,
utilizaţi sau reparaţi
componentele
produsului sau să
înlocuiţi bateriile
componentelor. Există
risc de rănire.

RO
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• Nu utilizaţi produsul
dacă:
- A fost îndepărtat capacul
dispozitivului iQOS.
- S-a udat sau a fost
introdus în lichid (nu se
aplică pentru capacul
dispozitivului iQOS).

Avertismente şi instrucţiuni privind siguranţa

- Pare a fi deteriorat, stricat
sau dezmembrat.
- A fost expus la condiţii
de căldură sau umezeală
excesive.
- Bateriile par că au
scurgeri.
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• Nu folosiţi sistemul iQOS
(încărcător portabil iQOS,
dispozitiv iQOS) dacă
apar marcaje de arsură
pe HeatSticksTM sau dacă
este eliminată o cantitate
mare de aerosoli vizibili.

RO

• Nu aruncaţi produsul pe
jos şi nu îl supuneţi unui
şoc puternic.

Avertismente şi instrucţiuni privind siguranţa
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Cuprins
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Elementele
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Alternativă pentru
fumătorii adulţi.
Fără foc. Fără scrum.

Elementele sistemului iQOS

		 În caz de probleme sau întrebări,
apelați cu încredere, gratuit, serviciul
nostru de asistență la numărul indicat
mai jos, în intervalul 8:00 – 22:00
0800030333
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Dispozitivul iQOS
Dispozitivul iQOS încălzeşte tutunul
din HeatSticks (se comercializează
separat) oferind satisfacţia gustului şi
aromei, fără foc şi fără scrum.

		

7 Încălzitor (Încălzitor ceramic placat cu
aur, argint si platină)

8 Buton
9 Carcasă
10 Contacte
11 LED
7

12 Capac

Elementele sistemului iQOS

8

9
10
12
11

Afişaj cu LED pentru
dispozitivul iQOS
• LED verde intermitent:
HeatStick 		
20”
se încălzeşte
• LED verde continuu:
Puteţi începe experienţa
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RO

• LED portocaliu continuu:
Experienţa HeatStick
se apropie de final 30”
• Niciun LED aprins:
Descărcat complet,		
sau inactiv

LED roşu intermitent:
Dispozitivul nu 		
funcţionează adecvat
LED roşu continuu:
Dispozitivul este
descărcat
intermitent.		
În timpul încălzirii 		
HeatStick-ului		
performanţa bateriei
scade şi se aşteaptă
o durată mai scurtă a
experienţei.

Elementele sistemului iQOS

? LED portocaliu		
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Încărcător portabil iQOS
După fiecare experienţă,
dispozitivul iQOS trebuie		
reîncărcat. Încărcătorul portabil
iQOS poate reîncărca dispozitivul
iQOS de până la 20 de ori înainte
de a trebui reîncărcat la rândul său.
1 Buton capac		
3 Buton 		
				
curăţare
încălzitor
			
2 Afişaj cu LED
4 Buton
alimentare
2.1 LED stare baterie 		
5 Port încărcare
dispozitiv
micro USB

		

2.2 LED stare baterie 		
6 Capac
încărcător portabil
2.3 LED stare curăţare 		
încălzitor

6

Elementele sistemului iQOS

1

2.1

2

2.2

3

2.3

4

5

2 Afişaj cu LED încărcător portabil
		iQOS
2.1 LED stare baterie dispozitiv
• Semnal intermitent verde:		

15

		 se încarcă

• Verde continuu: s-a încărcat
• Semnal intermitent portocaliu:		

RO

		 se încarcă dar contactul cu 		
		 încărcătorul portabil iQOS este slab

• Semnal intermitent roşu:		
		 se încarcă dar indică o		
		defecţiune
2.2 LED stare baterie
		 încărcător portabil
• LED-urile au semnale		

		 intermitente verzi: încărcare

• Toate LED-urile indică verde 		
		 continuu: încărcare completă
• Un LED rămâne verde:		
		 rămâne în curând fără		
		alimentare		
2.3 LED stare curăţare încălzitor

• Semnal intermitent verde: are		
		 loc procesul de auto-curăţare
• LED-urile dispozitivului iQOS 		
		 şi de curăţare încălzitor indică		
		 roşu intermitent simultan: indică
		 o defecţiune a încărcătorului		
		portabil iQOS
Niciun LED aprins:
dispozitivul este în stand-by,
oprit sau descărcat complet.

Elementele sistemului iQOS

• Portocaliu continuu: curăţarea 		
		 automată începe imediat după ce
		 dispozitivul iQOS a fost încărcat
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Introducere
ÎNCĂRCARE

17

CONECTARE		
18
PORNIRE/OPRIRE ŞI
ALIMENTARE

19

PRIMUL HeatSticks

20

Introducere

ÎNDEPĂRTARE HeatSticks		
24

1. Încărcare
17
Deschideţi încărcătorul portabil iQOS
apăsând butonul 1 de pe capac,
apoi introduceţi dispozitivul iQOS în
încărcătorul portabil iQOS şi asiguraţi
plasarea contactelor dispozitivului iQOS RO
cu fața in jos 10 . Butonul dispozitivului
iQOS 8 trebuie să fie cu faţa la
butonul capacului încărcătorului portabil
iQOS, apoi închideţi capacul manual.
10
6
Contactele

1
			
8
Nu aplicaţi presiune pe dispozitivul
iQOS în timp ce îl introduceţi în
încărcătorul portabil iQOS. Dacă simţiţi
rezistenţă şi insistaţi, dispozitivul iQOS
nu va fi poziţionat bine şi nu se va
încărca.

?

Introducere

Dacă este greşit poziţionat, dispozitivul
iQOS nu se va putea încărca. Pentru
a-l scoate din încărcătorul portabil
iQOS, trageţi-l afară cu putere,
poziţionaţi-l corect şi încărcaţi-l din nou
în încărcătorul portabil iQOS.

18

RO

2. Conectare 		
Cu ajutorul cablului USB
furnizat, conectaţi capătul USB-ului în
adaptorul de alimentare USB pentru
încărcătorul iQOS şi conectaţi capătul
micro USB-ului în portul de alimentare
micro USB al încărcătorului portabil
iQOS 5 . Conectaţi apoi adaptorul
de alimentare USB pentru încărcător
iQOS la o priză.

Introducere

De asemenea, puteţi conecta mufa
USB la orice port USB pentru a
alimenta încărcătorul portabil iQOS şi
dispozitivul iQOS. Ţineţi însă cont de
faptul că încărcarea prin
intermediul unui laptop sau al unui
receptor USB va creşte semnificativ
timpul de încărcare.

5

3. Pornire/Oprire şi alimentare
După conectarea sistemului iQOS la
o sursă de energie, trebuie să porniţi
sistemul iQOS apăsând pe butonul de
alimentare al încărcătorului portabil
iQOS 4 timp de 3 secunde.
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Afişajul cu LED al încărcătorului
portabil iQOS 2.1 + 2.2 va fi activat
şi veţi vedea pe încărcătorul portabil
iQOS semnale intermitente verzi,
informându-vă că sistemul iQOS se
încarcă.

Dispozitivul iQOS se va încărca şi va
putea fi utilizat în cel mult 6 minute.
Încărcătorul portabil iQOS va fi
încărcat parţial după aproximativ 45
de minute şi încărcat complet după
aproximativ 90 de minute.

Introducere

Pentru oprirea sistemului iQOS
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de
alimentare al încărcătorului portabil
iQOS 4 timp de 5 secunde.
Dispozitivul iQOS şi încărcătorul
portabil iQOS vor intra în modul oprit,
ceea ce înseamnă că nu se va realiza
curăţarea automată a încălzitorului în
acest timp.
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? O încărcare parţială încărcătorului
		portabil iQOS este suficientă 		
		 pentru câteva reîncărcări ale 		
dispozitivului iQOS, dar nu
		 suficientă pentru reîncărcarea
		dispozitivului iQOS de 20 de 		
		ori.
4.Primul HeatStick 		
(se comercializează separat)

Utilizaţi HeatStick		
		 doar cu dispozitivul iQOS. 		
		 Nu utilizaţi niciodată o 		
		 ţigaretă sau alte produse/		
		 obiecte, deoarece, în acest
		 caz nu veţi beneficia de 		
		“Garanţie”.
		Dispozitivul iQOS funcţionează
		 doar cu HeatSticks.

Introducere

		Nu aprindeţi			
		 niciodată un			
HeatStick cu chibritul,		
		 bricheta sau orice altă sursă
		 de foc.
Filtru
Heatsticks			
		
sunt				
Zonă
		 realizate		
de tutun
		 dintr-un		
		 filtru şi o zonă de tutun.
După utilizare, este posibil 		
să observaţi anumite pete sau o
		 decolorare pe HeatStick.		
		 Acest lucru este normal.

Primul lucru pe care trebuie să îl
faceţi
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Îndepărtaţi dispozitivul iQOS încărcat
din încărcătorul portabil iQOS.		
Introduceţi un HeatStick în dispozitivul
iQOS cu tutunul în partea de jos.

RO

12

Verificaţi ca
HeatStick să fie
introdus corect, cu
filtrul HeatStick
aliniat la capacul
dispozitivului
iQOS 12 .
					
				

Introducere

Nu răsuciţi sau			
		 îndepărtaţi niciodată		
un HeatStick înainte		
		 de a fi scos complet din capacul
		dispozitivului iQOS 12 . Aceasta
		 conduce la deteriorarea gravă		
		 a încălzitorului dispozitivului 		
		iQOS.
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1.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
dispozitivului iQOS 8 timp 		
de 2 secunde, apoi LED-ul 		
butonului dispozitivului iQOS 11
va transmite semnalul intermitent
verde pentru încălzirea zonei de
tutun la temperatura optimă,
timp de cel mult 20 de secunde.
11
8

Introducere

2. Când LED-ul butonului		
dispozitivului iQOS rămâne verde
continuu, vă puteţi bucura de		
HeatStick timp de aproximativ 6
minute sau 14 inhalări.

3. După aproximativ 5½ minute,
în ultimele 30 de secunde înainte
de încheierea experienţei, LED-ul
butonului dispozitivului iQOS va
deveni portocaliu pentru a vă		
informa că experienţa se apropie de
final.

4.		 Când se stinge LED-ul butonului
		dispozitivului iQOS, experienţa
		 s-a încheiat.
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Dacă dispozitivul iQOS 		
		 se opreşte singur în timpul		
		 utilizării, este pentru a evita 		
		 supraîncălzirea 			
		HeatStick-ul.			
		 Dacă inhalarea este dură sau 		
		 rapidă, dispozitivul iQOS va 		
		 reduce automat căldura sau se
		 va închide. În acest caz, 		
		 îndepărtaţi HeatStick-ul utilizat,
		 aruncați-l şi reîncărcaţi		
		dispozitivul iQOS.

Este normal ca dispozitivul 		
		iQOS să se încălzească în 		
		 timp ce zona de tutun din		
		 HeatStick este încălzită de 		
		 încălzitorul dispozitivului iQOS.
Introducere

24
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5. Îndepărtarea HeatSticks din
dispozitivul iQOS
La finalul experienţei, trebuie să îndepărtaţi HeatStick-ul din dispozitivul
iQOS.
Acest lucru se poate realiza în doi
paşi: Pasul 1 trageţi în sus capacul
12 din dispozitivul iQOS până se
opreşte; Pasul 2 scoateţi
HeatStick-ul utilizat din capac.

Introducere

Pasul 1

Pasul 2

HeatSticks pot fi aruncate cu 		
deşeurile obişnuite.
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RO
Puteţi îndepărta capacul 12 complet
din carcasa dispozitivului iQOS 9
pentru a îndepărta un HeatStick. În
acest caz, fiţi atenţi să aliniaţi capacul
la butonul dispozitivului iQOS 8
atunci când puneţi înapoi capacul în
dispozitivul iQOS.

Capac
12

8

9

Introducere

Carcasă

26
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Puteţi întrerupe experienţa 		
		 HeatStick în orice moment.		
		 Pentru aceasta, apăsaţi şi ţineţi
		 apăsat butonul dispozitivului 		
		iQOS timp de 3 secunde, după
		 care se va opri.
		 Îndepărtaţi HeatStick-ul utilizat
		 şi aruncați-l cu deşeurile 		
		obişnuite.			
		 Introduceţi dispozitivul iQOS în
		 încărcătorul portabil iQOS		
		 pentru a-l reîncărca.

Introducere

		
		
		
		

Ţineţi cont de faptul că		
îndepărtarea HeatStick-ului		
nu va încheia procesul		
de încălzire 			
a dispozitivului iQOS.

Curăţare
Pentru o performanţă
optimă şi un gust
constant, curăţaţi
dispozitivul iQOS cu
regularitate. În interiorul
dispozitivului iQOS,
încălzitorul este
utilizat pentru a încălzi
HeatSticks. Astfel, este
posibil să se acumuleze
în timp fragmente de
Heatsticks în interiorul
dispozitivului iQOS.

59
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7

					
Curăţare

Curăţarea automată a 		
		încălzitorului iQOS începe doar
		 dacă dispozitivul este încărcat
		complet.

28
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Curăţarea încălzitorului dispozitivului
iQOS
Sistemul iQOS dispune de un proces
încorporat de curăţare automată a
încălzitorului 7 . Trebuie să utilizaţi
dispozitivul de curăţare iQOS cu
regularitate. Pentru a curăţa manual
capacul şi carcasa dispozitivului iQOS, vezi
pagina următoare.
După 20 HeatSticks, dispozitivul iQOS va
utiliza încărcătorul portabil iQOS pentru
a curăţa încălzitorul. Veţi observa atunci
o notificare LED pe afişajul cu LED al
încărcătorului portabil iQOS:
Pasul 1: Procesul de curăţare a 		
încălzitorului este pornit.
Pasul 2: Curăţarea încălzitorului este
încheiată şi dispozitivul iQOS se		
reîncarcă.
Pasul 3: Procesul de curăţare a 		
încălzitorului este finalizat.
Pasul 1
Pasul 2
Pasul 3

Curăţare

Buton
capac

1

Buton
curăţare
încălzitor

3

Buton
alimentare

4

Curăţarea dispozitivului iQOS
Înainte de a utiliza dispozitivul de curăţare
iQOS, vă rugăm să efectuaţi un proces
manual de curăţare a încălzitorului.
Pentru aceasta, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul de curăţare a încălzitorului
portabil iQOS până când observaţi
notificarea LED descrisă pe pagina
anterioară.
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Pentru curăţarea dispozitivului iQOS,
utilizaţi dispozitivul de curăţare iQOS.
Este uşor şi durează doar câteva minute,
conform descrierii de mai jos.

Ce este dispozitivul de curăţare
iQOS?

Dispozitivul de curăţare iQOS
îndepărtează fragmentele de HeatStick
din carcasa dispozitivului iQOS 9 şi
capac 12 . Dispozitivul de curăţare iQOS
conţine două perii şi un cârlig de curăţare.
Perie lungă
Este utilizată pentru curăţarea carcasei
dispozitivului iQOS

Perie scurtă
Cârlig de curăţare
Este utilizat pentru
îndepărtarea fragmentelor
de HeatSticks blocate
în carcasa sau capacul
dispozitivului iQOS

Curăţare

Este utilizată
pentru curăţarea
capacului
dispozitivului iQOS

30

Utilizarea			
dispozitivului			
de curăţare

RO

Pasul 1
12
Capac

După îndepărtarea		
dispozitivului iQOS din		
încărcătorul portabil			
iQOS, îndepărtaţi			
complet capacul 12 			
din dispozitivul		
iQOS.

9
Carcasă

Curăţare

Apasă

Pasul 2
Apăsaţi			
dispozitivul de		
curăţare iQOS		
(conform desenului)		
pentru a separa peria		
scurtă şi peria lungă.

Pasul 3
Introduceţi carcasa dispozitivului
iQOS 9 în peria lungă a
dispozitivului de curăţare iQOS
până când se opreşte, apoi curăţaţi
uşor folosind o mişcare de rotaţie.
Îndepărtaţi peria lungă din corpul
dispozitivului iQOS, loviţi-le uşor
pe amândouă pentru a desprinde
şi elimina orice fragmente de
HeatSticks.		

59
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Repetaţi până când este curat.
Perie lungă

Curăţare

Nu introduceţi niciodată carcasa
iQOS sau încărcătorul portabil iQOS
în apă şi/sau alte lichide şi nu le lăsaţi
să intre în contact cu apa şi/sau alte
lichide.

32
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Pasul 4
Introduceţi capacul dispozitivului
iQOS în peria scurtă a dispozitivului
de curăţare iQOS până când se
opreşte, apoi curăţaţi uşor folosind o
mişcare de rotaţie.
Îndepărtaţi peria scurtă din capacul
dispozitivului iQOS, loviţi-le uşor
pe amândouă pentru a desprinde şi
elimina orice fragmente de
HeatSticks.
Repetaţi până când este curat.

Curăţare

Perie scurtă

Îndepărtarea fragmentelor de
HeatSticks
Uneori, fragmente de HeatSticks
rămân blocate în capacul dispozitivului
iQOS 12 . De cele mai multe ori, se
întâmplă acest lucru atunci când nu
scoateţi capacul dispozitivului iQOS
înainte de a îndepărta HeatStick-ul.

65
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Pentru îndepărtare, faceţi următoarele:
Pasul 1
Scoateţi cârligul de		
curăţare din peria lungă		
a dispozitivului de		
curăţare iQOS

		
		
		
		

Pasul 2
Îndepărtaţi complet		
capacul din dispozitivul
iQOS.

Curăţare

Dacă este necesar, capacul
dispozitivului iQOS poate fi curăţat prin
scufundare în apă caldă timp de 		
5 minute. Astfel se vor elimina complet
orice reziduuri care se pot acumula
în timp. Utilizaţi întotdeauna
apă potabilă curată şi uscaţi
capacul înainte de a-l reutiliza cu
dispozitivul iQOS.

34

Curăţare

RO

Pasul 3
Introduceţi cârligul de curăţare în
capacul dispozitivului, apoi curăţaţi
cu o mişcare de rotire şi sus-jos.
Îndepărtaţi cârligul de curăţare din
capacul dispozitivului iQOS, loviţi
uşor ambele părţi ale capacului
dispozitivului iQOS pentru a desprinde
şi elimina orice fragmente de tutun.

Informaţii privind
aruncarea dispozitivului
iQOS şi a încărcătorului
portabil iQOS.
				

Acest simbol de pe dispozitiv sau
ambalaj indică faptul că produsul
şi părţile sale individuale (inclusiv
bateriile) nu trebuie aruncate cu alte deşeuri
menajere. În schimb, sunteţi responsabili de
aruncarea echipamentelor uzate la un punct
de colectare desemnat pentru reciclarea
deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice. Printre altele, bateriile uzate pot
fi returnate gratuit la punctul de vânzare.

Pentru mai multe informaţii privind
locurile unde puteţi arunca echipamentele
uzate în vederea reciclării, vă rugăm să
contactaţi oficiul municipal local, serviciul
local de depozitare a deşeurilor menajere
sau magazinul de unde aţi achiziţionat
dispozitivul.
Distribuitorul local al dispozitivului va asigura
finanţarea necesară pentru tratarea şi
reciclarea echipamentelor uzate returnate
prin intermediul acestor puncte de colectare
desemnate, în conformitate cu cerinţele de
la nivel local.

RO

Informaţii privind eliminarea dispozitivului

Colectarea separată şi reciclarea
echipamentelor uzate (inclusiv baterii) ajută
la conservarea resurselor naturale şi asigură
reciclarea într-un mod care protejează
sănătatea omului şi mediul. Aruncarea
echipamentelor uzate ca deşeuri municipale
nesortate (ex. prin incinerarea deşeurilor
sau la groapa de gunoi) poate avea efecte
negative asupra mediului şi asupra sănătăţii
omului.
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Safety Warnings and Instructions
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This symbol indicates that
caution is necessary when
operating the product.

SAFETY WARNINGS
AND INSTRUCTIONS
• Safety Warnings and
Instructions included
in this User Guide
cannot cover all
possible conditions and
situations that could
occur. Caution and care
must be exercised when
using or maintaining
any personal electronic
product.
• To reduce the chance of
injury, always use this
product in accordance
with the manufacturer’s
instructions.
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• This product is not
intended for use by
persons with reduced
physical, sensory or
mental capabilities
or lack of experience
and knowledge unless
they have been given
supervision or instruction
to use the product in a
safe way and understand
the hazards involved.

Safety Warnings and Instructions

• Children should be
supervised to ensure
that they do not play
with this product.
Keep this product,
its components and
packaging out of reach
from children
at all times.

EN
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• Do not operate this
product where the use
of electronic devices is
prohibited.

Safety Warnings and Instructions

• Turn off the iQOSTM
System (iQOS Pocket
Charger and iQOS
Holder) in places where
flammable materials,
liquids and gases are
present.
• Only use the iQOS
USB Power Adaptor
for charging the iQOS
Pocket Charger.
• Please refer to the
‘Technical Data’ section of
this user guide for details
of the iQOS USB Power
Adaptor model to be
used. Do not use power
supplies designed for
other products.
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• The iQOS Pocket
Charger must only be
supplied at Safety Extra
Low Voltage (SELV)
corresponding to the
marking on the device.
Please refer to the
‘Technical Data’ section
of this User Guide for
more details.

EN

• Only charge the iQOS
Pocket Charger indoors.

• Do not attempt to touch
the iQOS USB Power
Adaptor if it is wet.

Safety Warnings and Instructions

• Do not attempt to touch
the iQOS Holder heater
any time. This could
cause injury and/or
damage to the heater.
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Safety Warnings and Instructions
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• This product contains no
user-serviceable parts.
Do not attempt to open,
service or repair any
component of this product
or to replace any of the
components’ batteries.
Doing so may result in
personal injury.
• Do not use this product if:
– The iQOS Holder cap
is removed.
– It becomes wet or is
immersed in any liquid
(this does not apply to
the iQOS Holder cap).
– It appears damaged,
broken or dismantled.
– It has been exposed
to excessive heat or
moisture.
– Its’ batteries appear
to be leaking.
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ATTENTION
• Do not operate iQOS
System (iQOS Pocket
Charger, iQOS Holder)
if burnt marks appear
on the HeatSticksTM or
if large amount of visible
aerosol comes out of
from it.

EN

• Do not drop this product
or otherwise subject it
to strong shock.
Safety Warnings and Instructions
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The alternative
for adult smokers. 		
No fire. No ash.

Getting to know your iQOS system

				
			
		 In case of questions or if there are
any problems, please call our customer
care service at the number indicated
below, between 8 AM and 10 PM.		
0800030333
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iQOS Holder
The iQOS Holder heats tobacco
HeatSticks (sold separately) for
taste and flavor satisfaction, with
no fire and no ash.
		

7 Heater (Silver Gold Platinum Ceramic
Coated Heater)

8 Button
9 Body
10 Contacts
11 LED

Getting to know your iQOS system

12 Cap

7

8

9
10
12
11

iQOS Holder LED Display
• Blinking green LED:
HeatStick is		
20”
heating up

45

• Solid green LED:
You can now start
your experience

EN

• Solid orange LED:
HeatStick experience
30”
is ending
• No LED:
Completely discharged,
or not active		

Blinking red LED:
Holder is malfunctioning

? Blinking orange LED

during HeatStick		
heating: Battery		
performance is declining and
shorter experience duration has
to be expected

Getting to know your iQOS system

Solid red LED:
Holder is discharged
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iQOS Pocket Charger
After each session your iQOS
Holder must be recharged. The
iQOS Pocket Charger can recharge
your iQOS Holder up to 20 times
before it must be recharged itself.
1 Hatch Button

3 Heater

2 LEDs Display

Cleaning
Button

2.1 Holder Battery 		
4 Power Button
Status LED
5 Micro USB
2.2 Pocket Charger
Charging Port
Battery Status
6 Hatch
LED

		

2.3 Heater Cleaning 		
Status LED

Getting to know your iQOS system

6
1

2.1

2

2.2

3

2.3

4

5

2 iQOS Pocket Charger
		 LED Display
2.1 iQOS Holder Battery
		 Status LED
• Blinking green: it is charging
• Solid green: it is charged
• Blinking orange: it is charging
		 while having a poor contact
		 with iQOS Pocket Charger
• Blinking red: it is charging
		 while indicating it is
		malfunctioning
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2.2 iQOS Pocket Charger
		 Battery Status LED
• LEDs are blinking green:
		charging
• All LEDs are solid green:
it is fully charged
• One LED remains green:
		it is shortly out of charge
2.3 Heater Cleaning

Status LED
Solid orange: the automatic
cleaning will start as soon
as your iQOS holder has
been charged
Blinking green: the auto		
cleaning process is occuring
iQOS Holder and Heater
Cleaning LEDs are blinking
red together: indicates a
malfunction of the iQOS
Pocket Charger
No LEDs: It is on stand-by,
OFF or completely discharged.

Getting to know your iQOS system

		
•
		
		
		
•
		
•
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YOUR FIRST HeatStick

52

REMOVE YOUR HeatSticks
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1. Load
Open the iQOS Pocket Charger by
pressing the hatch button 1 then
load your iQOS Holder into the iQOS
Pocket Charger and ensure that iQOS
Holder contacts 10 are face down. The
iQOS Holder button 8 must be facing
the hatch button of the iQOS Pocket
Charger, then close the hatch manually.

49
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10

6

Contacts

1

8

? If misaligned, your iQOS Holder

will not charge. To remove it from
the iQOS Pocket Charger, just pull
it out firmly, align and load it back
into the iQOS Pocket Charger.

Getting started

You should not put pressure on
the iQOS Holder while inserting
it in the iQOS Pocket Charger.
If you feel a resistance and
persist your iQOS Holder will be
misaligned and will not charge.

50
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2. Plug
Take the USB cable provided, plug the
USB end into the iQOS USB Power
Adaptor, and plug the micro USB
end into iQOS Pocket Charger Micro
USB Charging Port 5 . Then, connect
the iQOS USB Power Adaptor to an
electrical outlet.

Getting started

You can also connect the USB end
of the USB cable to any USB port to
charge your iQOS Pocket Charger and
iQOS Holder. However please note
that charging via a laptop or a USB
receiver will significantly increase the
charging time.

5

3. Switch ON/OFF and charge
Now that your iQOS System is
plugged into an energy source, you
must switch ON the iQOS System
by pressing the iQOS Pocket Charger
power button 4 for 3 seconds.

51
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iQOS Pocket Charger LEDs display
2.1 + 2.2 will be activated and you
will see on the iQOS Pocket Charger
that LEDs are blinking green, this is
to inform you the iQOS System is
charging.
Your iQOS Holder will be charged and
ready to be used in up to 6 minutes.
Your iQOS Pocket Charger will be
partially charged after around 45
minutes and fully charged after
around 90 minutes.
To switch OFF your iQOS System
press and hold the iQOS Pocket
Charger power button 4 for 5
seconds. The iQOS Holder and iQOS
Pocket Charger will switch to OFF
mode and it means that no automatic
heater clean will be performed at
this time.
Getting started
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? A partial charge of your iQOS
		 Pocket Charger is enough for a
		 few recharges of your iQOS
		 Holder but it will not be enough
		 to recharge your iQOS Holder
		20 times.
4. Your first HeatStick
(sold separately)
Only use HeatStick
		 with the iQOS
		 Holder. Never use a
		 cigarette or other
		 products/objects, doing so
		 will void your ‘Warranty’.
		iQOS Holder works exclusively
		 and uniquely with HeatStick.
		Never light a
		HeatStick with a
		 match, lighter or
		 any other flame source.

Getting started

HeatSticks
		 are made of
		 a filter and a
		 tobacco plug.

Filter

Tobacco
Plug

After use you may notice some
		 spots or discoloration on the 		
		HeatStick. This occurs during
		 the course of normal usage.

First thing to do
Remove your charged iQOS Holder
from the iQOS Pocket Charger.
Insert a HeatStick into your iQOS
Holder tobacco-side down.
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12

Check that the
HeatStick is
inserted correctly
by having the
HeatStick filter
aligned with the
top of the iQOS
Holder cap 12 .

Getting started

Never twist or remove
		a HeatStick before
		 fully pulling up/out the
		cap 12 from the iQOS
		 Holder. Doing so will severely
		 damage your iQOS Holder’s 		
		heater.
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1.

Press and hold the iQOS Holder
button 8 for 2 seconds, then the
iQOS Holder button LED 11 will
blink green to heat the tobacco
plug at the optimal temperature
for up to 20 seconds.
11
8

2. When the iQOS Holder button
LED remains solid green, you
can enjoy your HeatStick for up
to approximately 6 minutes or
14 puffs.

Getting started

3. After around 5 ½ minutes, the last
30 seconds before the experience
ends, the iQOS Holder button
LED will switch to a solid orange
to inform you that your experience
is ending.

4.		 When the iQOS Holder button
		 LED goes off, the experience
		 is finished.
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If your iQOS Holder turns itself
		 OFF while you puff, it is to
		 prevent overheating of the
		HeatStick. Heavy or rapid 		
		 puffing will cause the iQOS 		
		 Holder to automatically reduce
		 the heat or to shut down. Should
		 this happen, remove the used
		HeatStick, dispose of it, and
		 recharge your iQOS Holder.
		
		
		
		

It is normal for your iQOS 		
Holder to become warm during
use as the HeatStick tobacco 		
plug is heated by the iQOS 		
Holder’s heater.

Getting started
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5. Remove your HeatSticks
from iQOS Holder
Now that your experience is over,
you have to remove the HeatStick
from your iQOS Holder.
This can be done in two steps: the
first Step 1 is to pull up the cap 12
from your iQOS Holder until it stops;
the second Step 2 is to pull out the
used HeatStick from the cap.

Getting started

Step 1

Step 2

HeatSticks can be disposed of
		 with normal waste.
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Be informed that you can also
completely remove the cap 12 from
your iQOS Holder body 9 to remove
a HeatStick. If you do so, please pay
attention to align the cap with the
iQOS Holder button 8 when you put
the cap back onto the iQOS Holder.

Cap
12

8

9

Getting started

Body
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You can switch OFF your iQOS
		 Holder experience at any
		 moment, to do so press and 		
		 hold the iQOS Holder button 		
		for 3 seconds, it will then switch
		OFF.
		 You can’t resume it and you
		 must dispose of the HeatStick
		 with normal waste.
		 Then load back your iQOS 		
		 Holder in the iQOS Pocket 		
		 Charger to be recharged.

Getting started

Please note that the removal of
		the HeatStick will not end the
		 heating process of your iQOS
		Holder.

Cleaning
For optimal perfomance
and a consistent taste,
clean your iQOS
Holder regularly.
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Inside your iQOS Holder,
the heater is used to
heat HeatSticks. As
a result, it is possible
for HeatSticks fragments
to build up over time
inside your iQOS Holder.
7

Automatic cleaning of your
		iQOS Heater will start only
		 when holder is fully charged.
Cleaning

60
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iQOS Holder heater cleaning
Your iQOS System already has a built
in automatic heater 7 cleaning process.
However you must use the iQOS Cleaner
regularly. To manually clean the cap and
body of the iQOS Holder, see next page.
After every 20 HeatSticks your iQOS
Holder will use your iQOS Pocket Charger
to clean its heater. You will then observe
the following LED notification on your
iQOS Pocket Charger LED Display:
Step 1 Heater cleaning process is on.
Step 2 Heater cleaning is over and iQOS
Holder is recharging.
Step 3 Heater cleaning process is over.

Step 1

Step 2

Step 3

1
Hatch
Button

Cleaning

Heater
Cleaning
Button

3

Power
Button

4

iQOS Holder Cleaning
Before using the iQOS Cleaner,
please perform a manual heater
cleaning process. To do so press and
hold the iQOS Pocket Charger Heater
Cleaning Button until you observe
the LED notification as described
on the previous page.
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To clean your iQOS Holder use the
iQOS Cleaner. It is easy and will only
take few minutes as described below.
What is the iQOS Cleaner?
The iQOS Cleaner removes HeatStick
fragments from your iQOS Holder’s
body 9 and cap 12 . The iQOS Cleaner
consists of two brushes and a
cleaning hook.

Long Brush
This is used to clean the iQOS Holder’s body

Cleaning Hook
This is used to remove
a part of the HeatStick
that is stuck in the iQOS
Holder’s body or cap

Cleaning

Short Brush
This is used to
clean the iQOS
Holder’s cap
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How to use
the cleaner?
Step 1
After having
removed your
iQOS Holder from
the iQOS Pocket
Charger, please
remove completely
the cap 12 from the
iQOS Holder.

12
Cap

9
Body

Cleaning

Step 2
Pinch the
iQOS Cleaner
to separate
the short
brush and
the long
brush.

Pinch

Step 3
Insert the iQOS Holder’s body 9
into the iQOS Cleaner long brush
until it stops, then gently clean
using a twisting motion.
Remove the long brush from the
iQOS Holder’s body, gently tap
both to loosen and release any
HeatSticks fragments.
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Repeat until clean.
Long Brush

Cleaning

Never immerse or put the
		iQOS Body or iQOS Pocket
		 Charger in contact with
		 water and/or other liquids.
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Step 4
Insert the iQOS Holder’s cap into
the iQOS Cleaner short brush until
it stops, then gently clean using a
twisting motion.
Remove the short brush from the
iQOS Holder’s cap, gently tap both
to loosen and release any HeatSticks
fragments.
Repeat until clean.

Cleaning

Short Brush

Removing HeatSticks fragments
Sometimes a part of a HeatStick will
remain stuck in your iQOS Holder cap
12 . Most of time, this is happening
when you do not pull the iQOS Holder
cap before removing the HeatStick.
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To remove it, please do the following:
Step 1
Pull out the cleaning
hook from your iQOS
Cleaner long brush

		
		
		
		

Step 2
Completely remove the
cap from the iQOS		
Holder.

Cleaning

If required, the iQOS Holder cap
		 can be cleaned by immersing it
		 in warm water for 5 minutes.
		 This will completely remove
		 residue which can build up over
		time. Always ensure clean 		
		 warm drinking water is used
		 and that the cap is completely
		 dry before reusing it with
		your iQOS Holder.
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Cleaning
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Step 3
Insert the cleaning hook into the
Holder’s cap, then clean using a
twisting and an up-and-down motion.
Remove the cleaning hook from
the iQOS Holder’s cap, gently tap
both sides of the iQOS Holder’s cap
to loosen and release any tobacco
fragments. Repeat until clean.

Information for disposing
of the iQOS Holder and
iQOS Pocket Charger.
Valid across European
Union and EFTA.

59
67

EN

This symbol on the device or on its
packaging indicates that this product and its
individual parts (including batteries) must
not be disposed of with your other household
waste. Instead, it is your responsibility to
dispose of your waste equipment by handing
it over to a designated collection point for
the recycling of waste electrical
and electronic equipment. Amongst others,
waste batteries can be returned free of
charge at the point of sale.

For more information about where you can
drop off your waste equipment for recycling,
please contact your local city office, your
local household waste disposal service or
the shop where you purchased the device.
The local distributor of the device will
provide for the financing of the treatment
and recycling of waste equipment returned
through these designated collection points
in accordance with local requirements.

Information for disposing

The separate collection and recycling of your
waste equipment: (including batteries) at the
time of disposal will help to conserve natural
resources and ensure that it is recycled in a
manner that protects human health and the
environment. Disposing waste equipment
as unsorted municipal waste (e.g. by waste
incineration or land-filling) can have negative
effects on the environment and human
health.

