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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.

• 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.
• Nu porniți acest produs în locurile unde sunt prezente materiale, lichide şi gaze inflamabile.
• Produsul trebuie alimentat doar la tensiune de siguranţă foarte joasă (Safety Extra Low Voltage – SELV) 
• Alimentaţi încărcătorul portabil IQOS doar în interior folosind adaptorul aprobat.  Pentru mai 

multe detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Date Tehnice” din Manualul de Utilizare. 
• Nu atingeți produsul dacă s-a udat sau a fost introdus în lichid.
• Nu aruncaţi produsul pe jos şi nu îl supuneţi unui şoc puternic.
• Nu încercaţi să atingeţi încălzitorul dispozitivului IQOS. Există risc de rănire şi/sau deteriorare a 

încălzitorului.
• 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.

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a fi siguri că nu se joacă cu produsul.
• Nu utilizați acest produs

 - în locuri în care folosirea echipamentelor electronice este interzisă. 
 - Pe sau lângă surse de căldură de ex. radiatoare sau foc
 - Pare a fi deteriorat, stricat sau dezmembrat.
 - A fost expus la condiţii de căldură sau umezeală excesive.
 - Bateriile par că au scurgeri

ATENȚIE
Sistemul IQOS™ funcționează în mod exclusiv cu rezerve de tutun produse de Philip Morris International. 
A nu se folosi cu țigarete sau cu alte produse similare. Nu aprindeți o rezervă de tutun cu chibritul, 
bricheta sau cu altă sursă de flacără. Nu scoateți afara rezerva de tutun în timpul utilizării. Depozitați 
într-un loc curat, uscat, răcoros.

ÎNCĂRCĂTOR PORTABIL

Logică de afișare a luminilor încărcătorului portabil
- Ledurile albe care clipesc intermitent indică faptul că dispozitivul se încarcă
- Ledurile albe stabile indică faptul că dispozitivul s-a încărcat.
- Niciun led aprins indică faptul că dispozitivul este în așteptare sau în mod   
 OPRIT.
- Ledurile roșii indică faptul că dispozitivul funcționează necorespunzător sau  
este defect

Buton deschidere 
capac

1

Buton bluetooth2

Buton
(pornire/oprire).

3

Port încărcare
(utilizați cablul și adaptorul 
de curent AC furnizate de 
producător. O încărcare 
completă poate încărca 
dispozitivul de cel puțin 20 
de ori).

4

DISPOZITIV 
SUPORT 

Status 
baterie 
holder

Status 
baterie 
încărcător 
portabil

100%

25%

Status 
bluetooth

1

2

3

4

Capac

Buton 
încălzire

Contacte 
încărcare

Lamă încălzire

OR

Acest simbol indică 
faptul că produsul 
trebuie operat cu 
precauţie.

*

Acest simbol indică 
faptul că produsul 
trebuie operat cu 
precauţie.

*
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Inserați dispozitivul suport 
în încărcătorul portabil, 
așa cum se arată mai jos.

Apăsați și țineți apăsat 
butonul de încălzire până 
când ledul clipește alb și 
se simte o vibrație.
Durata de preîncălzire 
este de 20 de secunde.

Introduceți rezerva din tutun care nu arde în dispozitivul 
suport până la linia marcată, așa cum se arată mai jos.

Pentru a extrage o rezervă din dispozitivul suport, 
trageți mai întâi capacul așa cum se arată mai jos (1) 
și apoi scoateți (2). Este normal să observați o anume 
discolorație a rezervei din tutun după utilizare. Eliminați 
împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Apăsați și țineți apăsat 
butonul de putere al 
încărcătorului portabil 
pentru a PORNI IQOS.

Când lumina ledului se 
stabilizează la alb, puteți 
să savurați rezerva din 
tutun care nu arde timp 
de 6 minute sau 14 pufuri, 
oricare este prima.

După consumarea fiecărei 
rezerve din tutun, plasați 
dispozitivul suport înapoi 
în încărcătorul portabil. 
Încărcarea durează 
aproximativ 4 minute.

Odată ce ledurile nu mai 
clipesc intermitent (până 
la 4 minute), dispozitivul 
suport este încărcat și gata 
de utilizare, și poate fi scos 
din încărcător.

Când lumina ledului clipește 
alb și se simte o vibrație, 
ați ajuns la ultimele 30 de 
secunde sau ultimele 2 
pufuri, după care se oprește 
automat.

Nu răsuciți niciodată 
rezerva din tutun, 
deoarece ați putea rupe 
lama de încălzire.

1 12 2 33

PORNIRE

ÎNCĂRCARE ÎNCĂLZIRE

INSERARE EXTRAGERE

3

2 4

rezerva din 
tutun este 
concepută 
pentru o 
singură  
utilizare

Lamă de 
încălzire

1

1 2 31 2 3
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Întotdeauna 
scoateți capacul 
dispozitivului 
suport înainte 
de curățare, așa 
cum se arată în 
imaginea
alăturată

Pentru a deschide 
dispozitivul de 
c urățare IQOS, 
desprindeți „peria 
pentru încălzitor 
de peria pentru
capac” (1) și 
scoateți „tija” (2)

1 2

BLUETOOTH®

Pentru o performanță optimă și un gust uniform, vă recomandăm să 
curățați dispozitivul o dată la 20 de rezerve din tutun care nu arde.

Puteți utiliza fie dispozitivul de curățare IQOS fie bețișoarele 
de curățare IQOS, fie le puteți utiliza succesiv, pentru a curăța 
dispozitivul suport.

Curățarea dispozitivului suport în 4 pași, folosind dispozitivul de curățare:

Curățarea dispozitivului suport în 4 pași, folosind bețișoarele de curățare IQOS:

2

1 2 3 4

1 2 3 4

Verificați dacă dispozitivul IQOS este oprit (OFF) înainte de a-l curăța. Evitați contactul oricăror 
accesorii de curățare IQOS (dispozitivul de curățare, bețișoare de curățare) cu orice sursă de 
aprindere, cu ochii și cu pielea. Aruncați împreună cu restul gunoiului menajer.

Pentru a evita ruperea lamei încălzitorului, aplicați o mișcare circulară blândă atunci când 
utilizați bețișorul de curățare IQOS.

ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI SUPORT

CONECTAREA CU UN ALT DISPOZITIV

OPRIRE2

1

1 2

Ledul albastru clipește 
intermitent timp de 3 de 
secunde pentru a indica faptul 
că modul de pairing este 
activat și că dispozitivul poate 
fi conectat la un smartphone.

IQOS este conectat la 
smartphone atunci când 
ledul albastru rămâne 
stabil timp de 3 secunde.

Apăsați butonul 
Bluetooth (1) timp de 3 
secunde pentru a începe 
conectarea cu un alt 
dispozitiv (pairing).

Pentru a întrerupe conexiunea cu un alt dispozitiv și/sau pentru a OPRI funcția de 
Bluetooth, apăsați butonul Bluetooth (1) timp de 6 secunde. Ledul albastru se va opri 
(2).

PREGĂTIRE

CURĂȚARE

1

STATUS3
O apăsare rapidă (sub 1 secundă) a butonului Bluetooth (1) indică: ledul albastru rămâne 
stabil timp de 1 secundă - PORNIT, led stins - OPRIT.
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Verificați alinierea între capac 
și butonul de încălzire, iar dacă 
problema persistă, curățați 
dispozitivul așa cum se arată 
pe pagina anterioară.

a. Verificați dacă capacul dispozitivului suport se închide corespunzător. Dacă nu, 
vă rugăm să consultați punctul 1 de mai sus.
b. Butonul de deschidere al capacului încărcătorului portabil poate fi defect. Vă 
rugăm să contactați serviciul de relații cu clienții.

DEPANARE

2

3

Capacul dispozitivului nu se închide corespunzător. 

Capacul încărcătorului portabil nu se închide. 

Nu pot introduce rezerva în dispozitiv.

1 2 3

Un fragment de tutun dintr-o rezervă anterioară este blocat în capac – utilizați tija
(1) de la dispozitivul de curățare IQOS, apoi împingeți tutunul în afară, așa cum 
se arată mai jos (2&3). Pentru a evita repetarea acestei situații, vă rugăm să 
consultați pasul 4 de la pagina 5, EXTRAGERE.

Apăsați simultan și apoi eliberați butoanele de 
Bluetooth și putere până când toate ledurile clipesc 
scurt. Dacă problema persistă, vă rugăm contactați 
Serviciul Clienți.

6 Resetarea dispozitivului IQOS. 

Dacă dispozitivul IQOS este expus la temperaturi extreme o anumită perioadă 
de timp, ar putea înceta să funcționeze până când este readus în condiții 
ambientale normale. Încercați să îl protejați de astfel de expuneri.

4 Temperaturile extreme afectează dispozitivul IQOS. 

a. Ledul dispozitivului suport pe încărcătorul portabil indică o defecțiune a 
acestuia. Un led roșu care pulsează slab în timpul încărcării indică faptul că 
bateria dispozitivului suport se apropie de sfârșitul ciclului de viață.
b. Ledul din partea de jos cu statusul bateriei încărcătorului indică o defecțiune 
a acestuia. 
Pentru a. șiu b., înainte de a suna la Serviciul Clienți, resetați dispozitivul IQOS, 
parcurgând pasul #6.

Led roșu care clipește intermitent pe încărcătorul portabil.

a b

a. Aceasta ar putea indica faptul că dispozitivul nu este 
complet încărcat. Plasați dispozitivul în încărcătorul 
portabil și așteptați până când se încarcă complet (până 
la 4 minute).
b. Verificați că încărcătorul portabil este PORNIT și este 
încărcat suficient.
c. În caz contrar, resetați dispozitivul IQOS. Parcurgeți 
pasul #6. din secțiunea de Depanare. Dacă problema 
persistă, contactați Serviciul Clienți.

7 Ledul este roșu pe dispozitivul suport. 

1

5
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ASISTENȚĂ CLIENȚI 0800030333*
*Gratuit. Zilnic, în intervalul 8:00 – 22:00
Website: www.iqos.ro

VALABIL ÎN UE ȘI ÎN ȚĂRILE EEA

INFORMAṬII PRIVIND ARUNCAREA 
DISPOZITIVULUI IQOS  ṢI 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. 
Importatorul 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.   
 
Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a bateriilor din Încărcătorul Portabil (A1503) 
de către reciclatorul desemnat doar la sfârșitul ciclului de viață al produsului. Utilizatorul 
NU va elimina bateriile de unul singur.    
 
Pasul 1: Deschideți încărcătorul portabil și scoateți dispozitivul IQOS.
Pasul 2: Introduceți o ustensilă mica în partea din stânga sus a măștii încărcătorului   
portabil, separate și retrageți.
Pasul 3:  Deconectați conectorul roșu de baterie de la circuitul imprimat (PCB).
Pasul 4: Deșurubați cele 2 șuruburi de fixare a circuitului și scoateți șasiul.
Pasul 5: Scoateți bateria și eliminați conform reglementărilor.

a. Dacă pufăiți rapid, durata va fi mai scurtă, deoarece dispozitivul este conceput 
să funcționeze timp de 6 minute sau 14 pufuri, oricare este prima. Încercați să 
vă temperați ritmul de pufăit.
b. Când vă activați dispozitivul, așteptați ca ledul alb să se stabilizeze înainte de 
a-l utiliza, după care puteți savura o rezervă din tutun care nu arde timp de 6 
minute sau 14 pufuri, oricare este prima.
c. Ar putea fi timpul să vă înlocuiți dispozitivul, deoarece bateria poate să fi 
ajuns la finalul ciclului său de viață.

8 Durata de consum a rezervei din tutun este prea scurtă. 

Distribuit de: Philip Morris Trading S.R.L. Str. Horia, Cloşca şi Crişan Nr. 83-105, clădirea A, Otopeni, jud. Ilfov

Dispozitiv suport - Model: A1403
Tip baterie: 
baterie reîncărcabilă Li-ion
Capacitate nominală (mAh): 120
Voltaj nominal: 3.7V            1A

Cablu USBAdaptor curent AC 

Model: S21A20
Intrare: 100V-240V~ 50/60HZ 0.3A
Ieșire: 5V             2A

Încărcător portabil - Model: A1503
Tip baterie: 
baterie reîncărcabilă Li-ion
Capacitate nominală (mAh): 2900
Intrare: 5V             2A

DATE TEHNICE



ATENṬIE: A nu se vinde minorilor

IQOSTM și rezervele din tutun care nu arde HEETSTM sunt dezvoltate și fabricate de Philip Morris 
Products S.A, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveția. 

© 2016 Copyright Philip Morris Products S.A.

Philip Morris Products S.A, declară prin prezenta că IQOS 2.4P* este conform cu 
cerințele de bază și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de 
Conformitate oficială este disponibilă la ww.pmi.com   
*IQOS 2.4P este denumirea abreviata a IQOS 2.4Plus  
Încărcătorul portabil IQOS 2.4P A1503 funcƫionează în banda de frecvență cuprinsă între 
2.402 – 2.480GHz, generând un semnal RF maxim de 7.0dBm


