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STAROSTLIVOSŤ O 
ZÁKAZNÍKA
Kompletnú užívateľskú 
príručku a kontakty na Centrum 
starostlivosti o zákazníkov nájdete 
na www.iqos.com

Rozšírené služby podpory pre 
IQOS používateľov
www.iqos.com/careplus**

**  Služba IQOS CARE PLUS nemusí byť 
dostupná vo vašej krajine.

Nabíjanie a čistenie

Napájací adaptér Napájací kábel

IQOS čistič IQOS čistiace tyčinky

Buďte s nami v kontakte
/Objavte IQOS aplikáciu

Prispôsobte si svoj zážitok 
pomocou IQOS webovej 
aplikácie! 

Dostanete sa do nej jednoducho 
— stačí sa prihlásiť do svojho 
účtu na IQOS.com, zobraziť 
podrobnosti na zariadení a zvoliť 
"Nastavenie zariadenia".

Podporované prehliadače: 
Google Chrome a Bluefy 
pre iOS.
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KONTROLKA STAVU KONTROLA STAVU 
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NÁPLNE
2. ZAPNUTIE NAHRIEVANIA

 

 

4. PREDPOSLEDNÁ FÁZA



NÁPLNE 
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KONTROLA STAVU RESETOVANIE

KONTROLKY BLIKNÚ 
DVAKRÁT NABIELO

KONTROLKA ZABLIKÁ 



Bezpečnostné upozornenia a pokyny obsiahnuté v tomto dokumente 
nemôžu zahrnúť všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže 
dôjsť. Pri používaní alebo údržbe akéhokoľvek elektronického výrobku 
buďte opatrní a obozretní. Aby ste znížili riziko zranenia, tento výrobok 
vždy používajte v súlade s pokynmi výrobcu. Tento výrobok neobsahuje 
žiadne súčasti, ktoré si môže užívateľ sám opraviť. Nesnažte sa žiadnu 
zo súčastí tohto výrobku otvárať, upravovať alebo opravovať, ani sa 
nesnažte vymieňať akúkoľvek súčiastku alebo batériu, pretože takýmto 
konaním by ste sa mohli zraniť. Tento výrobok nikdy nepoužívajte v 
prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé materiály, kvapaliny či plyny. 
Tento výrobok sa musí nabíjať len pod bezpečným malým napätím. 
Výrobok nabíjajte výlučne vo vnútri budov. Nasledujúci symbol 
upozorňuje, že na pripojenie elektrospotrebiča do elektrickej siete 
je potrebný špeciálny odpojiteľný napájací adaptér. Typ napájacieho 
adaptéra je uvedený vedľa symbolu. Typ napájacieho adaptéra sa 
uvádza ako SxxA2x, čo znamená, že na nabíjanie výrobku môžu byť 
použité rôzne modely adaptéra v závislosti od typu elektrickej zástrčky v 
danej oblasti. Výrobok nabíjajte len pomocou nasledovných schválených 
modelov IQOS™ napájacích adaptérov: S52A21, S21A20, S21A22, 
S21A23, S21A25, S21A27. Nedotýkajte sa výrobku, ak je mokrý alebo 
ponorený do akejkoľvek kvapaliny. Nenechajte výrobok spadnúť, ani ho 
nevystavujte silným otrasom. Nikdy sa nepokúšajte dotknúť zahrievacej 
čepele, pretože sa môžete zraniť alebo ju poškodiť. Výrobok vždy 
uchovávajte mimo dosahu detí a zabezpečte, aby sa s ním nehrali. Tento 
výrobok nie je určený na použitie osobami so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými 
znalosťami, ak sú bez dozoru alebo inštrukcií, ktoré by zabezpečili 
bezpečné používanie výrobku a pochopenie možných rizík. Tento 
výrobok nepoužívajte za týchto okolností: i) V oblasti, kde je zakázané 
použitie elektronických zariadení; ii) Na povrchu zdrojov tepla alebo v ich 



blízkosti, napríklad radiátorov alebo krbov; iii) Ak je výrobok poškodený, 
rozbitý alebo s ním bolo manipulované nedovoleným spôsobom a iv) Ak 
bol vystavený nadmernej teplote alebo vlhkosti.

IQOS zariadenie funguje len s tabakovými náplňami HEETS™. IQOS zariadenie 
nikdy nepoužívajte s cigaretou, podobnými výrobkami, s tabakovými náplňami 
alebo príslušenstvom, ktoré nie je schválené výrobcom. Tabakovú náplň 
nevyberajte, keď sa používa. Tabakové náplne sú určené len na jedno použitie 
a nikdy by sa nemali opakovane používať, zapaľovať zápalkou, zapaľovačom 
ani iným zdrojom ohňa.
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