
IQOS 3 DUO

Udhëzuesi i përdorimit



Mbajtësi

Butoni i Mbajtësit  
dhe dritat e statusit

Kapaku

Karikuesi i Xhepit IQOS 3 DUO*

Mbajtësi i IQOS 3 DUO*

* IQOS 3 DUO përputhet me IQOS 3

Butoni i Karikuesit të xhepit

Dritat e statusit 
të Karikuesit të 
Xhepit

Dritat e 
statusit të 
Mbajtësit

Porta e karikimit

Kapaku



Shkarkoni aplikacionin IQOS 
Connect në Google Play për 
të mësuar më shumë rreth 
IQOS *
 

* Google Play dhe logoja e Google Play 
Logo janë marka tregtare të  
Google LLC.

* Aplikacioni IQOS Connect mund  
të mos jetë i disponueshëm në  
vendin tuaj.

KUJDESI I KLIENTIT
Për udhëzuesin e plotë të 
përdoruesit dhe Kujdesin e 
Klientit, vizitoni 
www.iqos.com

Shërbimet mbështetëse të 
zgjeruara për përdoruesit e IQOS
www.iqos.com/careplus**

**  IQOS CARE PLUS mund të mos jetë i 
disponueshëm në vendin tuaj.

Karikimi dhe Pastrimi

Përshtatësi i Energjisë Kabëll i Karikimit

Pajisja e Pastrimit Shkopinjtë e Pastrimit të IQOS
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Fillimi

NDIZENI
Shtypni dhe mbani të shtypur 
butonin e Karikuesit të Xhepit 
IQOS 3 DUO për 4 sekonda, më 
pas lëshojeni; dritat e statusit të 
Mbajtësit dhe dritat e statusit të 
Karikuesit të Xhepit do të ndizen 
ngadalë.

KARIKONI MBAJTËSIN  
Vendoseni Mbajtësin e  
IQOS 3 DUO në Karikuesin e 
Xhepit IQOS 3 DUO, më pas 
mbyllni kapakun për ta karikuar. 
Drita e statusit të Mbajtësit do të 
tregojë nivelin e karikimit të tij.



Kontrolloni statusin e Mbajtësit

2 drita 
gati për 2 përdorime

1 dritë  
gati për 1 përdorim

Nuk ka drita 
Mbajtësi nuk është 
ngarkuar

2 drita gati për  
2 përdorime

1 dritë gati për  
1 përdorim

KONTROLLONI STATUSIN E 
MBAJTËSIT
Shtypni dhe lëshoni butonin 
e Mbajtësit për të kontrolluar 
statusin. 
Dritat e Mbajtësit tregojnë  
nivelin e baterisë së Mbajtësit 
IQOS 3 DUO.

KONTROLLONI STATUSIN E 
MBAJTËSIT NË KARIKUESIN E 
XHEPIT IQOS 3 DUO
Shtypni dhe lëshoni butonin 
e Karikuesit të Xhepit për të 
kontrolluar nivelin e baterisë së 
Mbajtësit IQOS 3 DUO.

KONTROLLONI STATUSIN E 
MBAJTËSIT NË KARIKUESIN  
E XHEPIT IQOS 3 DUO
Shtypni dhe lëshoni butonin 
e Karikuesit të Xhepit për të 
kontrolluar nivelin e baterisë së 
Mbajtësit IQOS 3 DUO.

Pulson dy herë 
gati për 2 përdorime

Pulson një herë 
gati për 1 përdorim
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Si të përdorni IQOS tuaj 3 DUO

1. VENDOSNI FIJEN E 
DUHANIT ME NGROHJE
Vendosni dhe shtypni butësisht 
fijen e duhanit me ngrohje në 
vijën e filtrit me filtrin me pamje  
nga jashtë.

2. NIS NGROHJEN
NISNI butonin e Mbajtësit 
derisa Mbajtësi IQOS 3 DUO  
të dridhet dhe drita  
të pulsojë e bardhë.

3. NISNI PËRDORIMIN
Filloni përdorimin sapo Mbajtësi i 
IQOS 3 DUO të dridhet dy herë.

4. POTHUAJSE I 
PËRFUNDUAR
Për të sinjalizuar 30 sekondat e 
fundit Mbajtësi i IQOS 3 DUO do 
të dridhet dy herë dhe drita do të 
pulsojë e bardhë.



1. PËRDORNI PASTRUESIN 
IQOS
Rrëshqisni kapakun lart dhe 
hiqeni plotësisht. Prisni që pajisja 
të ftohet, vendosni pajisjen e 
pastrimit IQOS dhe rrotullojeni 
butësisht.

2. PËRDORNI SHKOPINJTË  
E PASTRIMIT IQOS 
Vendosni shkopin e pastrimit 
IQOS për të fshirë pjesën e 
brendshme të Mbajtësit. 
Mos e prekni tehun ngrohës me 
shkopin e pastrimit IQOS.

Si të pastroni Mbajtësin

5. HIQNI FIJEN E DUHANIT ME 
NGROHJE. 
Rrëshqisni kapakun lart dhe 
më pas hiqni fijen e duhanit me 
ngrohje të përdorur.

Si të përdorni IQOS tuaj 3 DUO



10″

Këshilla të shpejta

KONTROLLONI STATUSIN E 
KARIKUESIT TË XHEPIT
Shtypni dhe lëshoni butonin 
e Karikuesit të Xhepit, për të 
kontrolluar nivelin e baterisë. 
Dritat do të ndizen për të treguar 
statusin e baterisë.

PËR TA RIFRESKUAR
Shtypni butonin e Karikuesit të 
Xhepit derisa dritat të zbehen, 
më pas lirojeni.
Të gjitha dritat e statusit do të 
fiken, pulsojnë dy herë, dhe 
gradualisht do të zbehen, për të 
konfirmuar një RIFRESKIM.

DRITAT PULSOJNË TË 
BARDHA DY HERË
IQOS operon me temperaturën e 
jashtme (0°C-50°C) ose Mbajtësi 
duhet të vendoset në Karikuesin 
e Xhepit me kapakun të mbyllur 
derisa të karikohet plotësisht.

DRITA PULSON E KUQE
Rifreskoni IQOS 3 DUO.
Nëse drita e kuqe vazhdon të 
pulsojë, kontaktoni Kujdesin  
ndaj Klientit.



PARALAJMËRIMET DHE UDHËZIMET E SIGURISË
JU LUTEM LEXONI DHE RUAJINI KËTO UDHËZIME

Paralajmërimet e sigurisë dhe udhëzimet e përfshira në këtë dokument 
nuk mund të mbulojnë të gjitha kushtet dhe situatat e mundshme 
që mund të ndodhin. Duhet të tregohet vëmendje dhe kujdes gjatë 
përdorimit dhe mirëmbajtjes së çdo produkti elektronik personal. Për 
të reduktuar rrezikun e lëndimit, përdoreni këtë produkt në përputhje 
me udhëzimet e prodhuesit. Ky produkt nuk përmban pjesë të cilave 
përdoruesi mund t’u kryejë shërbime. Mos u përpiqni që të hapni, 
modifikoni, shërbeni, ose riparoni ndonjë komponent të këtij produkti 
ose të zëvendësoni ndonjë prej komponentëve ose bateritë - kjo mund 
të shkaktojë dëmtime fizike. Mos e përdorni asnjëherë këtë produkt në 
vende ku ka materiale që ndizen, lëngje ose gaze. Ky produkt duhet të 
karikohet vetëm në tension shumë të ulët. Karikoni këtë produkt vetëm 
në ambiente të mbyllura. Simboli në vijim  tregon se një pjesë 
e shkëputur si burim energjie nevojitet për lidhjen e pajisjes me burimin 
kryesor të energjisë. Referenca e tipit të njësisë së furnizimit me energji 
është shënuar pranë simbolit. Referenca e tipit të furnizimit me energji 
është raportuar si SxxA2x që do të thotë se mund të përdoren modele 
të ndryshme përshtatësish me pajisjen në varësi të prizave të rajonit. 
Ngarkojeni produktin tuaj vetëm me një nga modelet e mëposhtme 
të miratuara të përshtatësve IQOS™: S52A21, S21A20, S21A22, 
S21A23, S21A25, S21A27. Mos e prekni këtë produkt nëse laget 
ose zhytet në lëngje. Mos e hidhni këtë produkt ose mos e nënshtroni 
atë ndaj goditjeve të forta. Asnjëherë mos u përpiqni të prekni Tehun 
Ngrohës, kjo mund të shkaktojë dëmtime fizike ose dëmtim të Tehut 
Ngrohës. Mbajini fëmijët larg në çdo kohë dhe sigurohuni që ata të mos 
luajnë me këtë produkt. Ky produkt nuk është i destinuar për përdorim 
nga personat me aftësi të reduktuara fizike, shqisore ose mendore ose 
mungesë njohurish, përveçse nëse janë të mbikëqyrur ose udhëzuar 
për përdorimin e produktit në mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet 
e përfshira. Mos e përdorni këtë produkt në rrethanat e mëposhtme:  

Ky simbol tregon se 
kërkohet kujdes kur 
përdorni produktin.



i) Kur përdorimi i pajisjeve elektronike është i ndaluar; ii) në ose pranë 
burimeve të nxehtësisë, p.sh. radiatorë ose zjarre; iii) nëse është 
i dëmtuar, i prishur ose i thyer dhe iv) nëse është ekspozuar ndaj 
nxehtësisë apo lagështisë së tepërt.
KUJDES

IQOS punon ekskluzivisht me Fije duhani me ngrohje. Mos e përdorni 
asnjëherë IQOS me një cigare ose produkte të ngjashme ose me fije 
duhani ose aksesorë që nuk janë miratuar nga prodhuesi. Mos e hiqni  
Fijen e duhanit me ngrohje gjatë përdorimit. Fijen e duhanit me ngrohje 
janë vetëm me një përdorim dhe nuk duhet të ripërdoren, ndizen me 
shkrepëse, çakmak ose ndonjë burim tjetër flake.
Duhani dhe efektet shëndetësore
• IQOS nuk është i padëmshëm.
• Fijet e duhanit me ngrohje përmbajnë nikotinë, e cila krijon varësi. 
• Mënyra më e mirë për të zvogëluar rreziqet shëndetësore që lidhen me duhanin është 

mospërdorimi i duhanit dhe i nikotinës krejtësisht. 

Nikotina
• Nikotina është e pranishme natyralisht në duhanin e përdorur në fijet e duhanit  

me ngrohje. 
• Nikotina krijon varësi dhe mund të shkaktojë efekte anësore të ngjashme me ato të lidhura 

me produktet e tjera që përmbajnë nikotinë, si dhimbje koke, të vjella ose acarim të fytit. 
Nëse keni këto simptoma, ndërpritni përdorimin e  fijeve të duhanit me ngrohje  dhe 
konsultohuni me një profesionist të kujdesit shëndetësor. 

• IQOS nuk është për njerëzit që kanë probleme me zemrën ose janë diabetikë.
• IQOS nuk duhet të përdoret gjatë shtatzënisë ose gjatë ushqyerjes me gji. 
• Nëse jeni shtatzënë, ushqeni me gji ose mendoni se mund të jeni shtatzënë, duhet të 

ndaloni krejtësisht përdorimin e duhanit dhe nikotinës dhe të konsultoheni me një 
profesionist të kujdesit shëndetësor. 

Fëmijët dhe adoleshentët
• IQOS duhet të përdoret vetëm nga të rriturit. 
• Fëmijët dhe adoleshentët nuk duhet të përdorin IQOS në asnjë rrethanë.

 INFORMACIONE TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË
PARALAJMËRIM   Rreziku i mbytjes dhe gëlltitjes

• Mbajini fijet e duhanit me ngrohje larg nga fëmijët dhe kafshët shtëpiake.
• RREZIKU I MBYTJES — fijet e duhanit me ngrohje përmbajnë pjesë të vogla. 
• RREZIKU I GËLLTITJES — Nëse fijet e duhanit me ngrohje gëlltiten, kërkoni menjëherë 

ndihmë mjekësore për shkak të rrezikut të gëlltitjes së nikotinës.

PARALAJMËRIM   Rreziku i baterisë
IQOS sigurohet me bateri me litium-jon (Li-jon) të mbyllura. Në kushte normale të 
përdorimit, bateria është e mbyllur. Nëse lëngu i baterisë rrjedh, merrni këto masa 
paraprake:



• Nëse gëlltitni lëngun, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore. Mos nxisni të vjella ose hani 
ushqim apo pini pije. 

• Nëse lëngu gëlltitet, merrni ajër të freskët dhe kërkoni ndihmë mjekësore. 
• Në rast të kontaktit me lëkurën, lani duart dhe mos prekni sytë. 
• Në rast të kontaktit me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm për të paktën 15 

minuta dhe kërkoni ndihmë mjekësore.

KUJDES   Rreziku i aerosolit të nxehtë
• Kur përdorni IQOS në kushtet e motit të nxehtë dhe të lagësht, uji në aerosol bën që 

temperatura e aerosolit të ndihet shumë e lartë. 
• Për të shmangur këtë ndjesi, ruajini fijet e duhanit me ngrohje në një vend të freskët e të 

thatë. Mos e ekspozoni produktin në kushtet e lagështisë së lartë ose rrezet direkte të 
diellit. Mos përdorni IQOS gjatë kushteve të nxehta ose në periudha me lagështi  
të lartë.

• Nëse keni ndonjë shqetësim, ndërpritni përdorimin e produktit dhe kontaktoni me një 
profesionist të kujdesit shëndetësor.

KUJDES   Rreziku i reaksionit alergjik
• IQOS mund të shkaktojë reaksion alergjik. 
• Ndërpritni përdorimin e IQOS dhe kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore nëse keni ndonjë 

nga simptomat e mëposhtme që mund të tregojnë një reaksion alergjik serioz: ënjtje e 
fytyrës, buzëve, gjuhës, mishit të dhëmbëve, fytit ose trupit, vështirësi në frymëmarrje  
ose gulçim.

Raportimi i ngjarjeve ose incidenteve të padëshirueshme
Nëse keni ndonjë efekt të padëshiruar shëndetësor kur përdorni IQOS, konsultohuni me 
një profesionist të kujdesit shëndetësor.
Ju mund të raportoni çdo ngjarje apo incident të padëshirueshëm drejtpërdrejt duke 
kontaktuar me Kujdesin tuaj lokal të Klientit  0800 15 15.
Duke raportuar efekte anësore, mund të ndihmoni duke dhënë më shumë informacion për 
sigurinë e këtij produkti.
Për më shumë informacion, vizitoni www.iqos.com

INFORMACION PËR ASGJËSIMIN E IQOS 3 DUO
E vlefshme për Bashkimin Europian dhe EEA

Ky simbol në produkt ose në paketimin e tij tregon se ky produkt dhe pjesët e tij 
individuale (duke përfshirë bateritë) nuk duhet të asgjësohen me mbeturinat e tjera 
shtëpiake. Por, është përgjegjësia juaj për asgjësimin e pajisjes suaj të mbetur duke e 
dorëzuar atë në një pikë grumbullimi të caktuar për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe 

elektronike të mbetura. Ndër të tjera, bateritë e mbetura mund të kthehen pa pagesë në pikën  
e shitjes.
Grumbullimi dhe riciklimi i ndarë i pajisjeve tuaja të mbetura (duke përfshirë bateritë) në kohën 
e asgjësimit do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore dhe në sigurimin e riciklimit në 
një mënyrë që mbron shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Asgjësimi i pajisjeve të mbetura si 
mbeturina komunale të pandara (p.sh. nga djegia e mbeturinave ose në landfill) mund të ketë 
efekte negative në mjedis dhe në shëndetin e njeriut.
Për më shumë informacion rreth vendit ku mund të hidhni pajisjet e mbetura për riciklim, 
kontaktoni me zyrën tuaj lokale të qytetit, shërbimin tuaj lokal të asgjësimit të mbeturinave 
shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.
Importuesi lokal i produktit do të sigurojë financimin e trajtimit dhe riciklimit të pajisjeve 
të mbetjeve të kthyera përmes këtyre pikave të caktuara të grumbullimit në përputhje me  
kërkesat lokale.



UDHËZIME PËR HEQJEN E BATERISË 
(PËR ASGJËSIMIN DHE RICIKLIMIN) 
Bateritë nuk duhet të hiqen nga konsumatori. Në fund të jetëgjatësisë së produktit, vetëm 
një riciklues i autorizuar mund t’i heqë bateritë në mënyrë të sigurt, sipas hapave të 
mëposhtëm.
Karikuesi i xhepit IQOS 3 DUO (A1505):
Hapi 1:   Pajisja duhet të jetë plotësisht e shkarkuar para çmontimit. Hiqni kapakun, më pas 

zhvidhosni vidat në të dyja anët.
Hapi 2:  Shkëputni karikuesin nga këllëfi.
Hapi 3:  Zhvidhoseni për të hequr kapësen.
Hapi 4:  Shkëputni të gjitha pjesët FPC dhe konektorin për të hequr karikuesin PCB.
Hapi 5:  Hiqeni baterinë dhe asgjësojeni sipas rregulloreve lokale.

Mbajtësi IQOS 3 DUO (A1406):
Hapi 1:   Pajisja duhet të jetë plotësisht e shkarkuar para çmontimit. Hiqni këllëfin e 

përparmë nga Mbajtësi.
Hapi 2:  Hiqni këllëfin e pasmë.
Hapi 3:  Hiqni butonin ndezës nga Mbajtësi.
Hapi 4:   Hiqni ngjitësin dhe materialin lidhës për të shkëputur baterinë nga pjesa qendrore 

dhe nga korniza. Pjesa qendrore duhet të pritet për t’u hapur, për shkak të ngjitësit.
Hapi 5: Hiqeni baterinë dhe asgjësojeni sipas rregulloreve lokale.
Përmes kësaj, Philip Morris Products S.A. deklaron se IQOS 3 DUO është në përputhje me 
kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/BE. Deklarata 
zyrtare e konformitetit mund të gjendet në: 
www.pmi.com/declarationofconformity
IQOS 3 DUO Model A1505 operon brenda brezit të frekuencave 2.402- 2.480GHz me një 
fuqi maksimale të prodhimit RF që është nën 10.0 dBm. IQOS 3 DUO Modeli A1505 është i 
pajisur me një tag pasiv të NFC që vepron në brezin frekuencor 13.56MHz. 
Projektuar dhe prodhuar nën autoritetin e Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, Zvicër.

TË DHËNAT TEKNIKE

Mbajtës: 
IQOS 3 Modeli A1404/ 
IQOS 3 DUO Modeli A1406
Lloji i Baterisë:
Bateri e ringarkueshme Li-jon
Hyrje: 5V  1.6A

Përshtatësi i energjisë së rrymës 
alternative IQOS 
Modeli: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, 
S21A25, S21A27
Hyrje: 100V-240V~ 50/60Hz 0.3A
Dalje: 5V  2A

Kabëll USB tipi C

Karikuesi i xhepit: 
IQOS 3 Modeli A1504/ 
IQOS 3 DUO Modeli A1505
Tipi i baterisë:
Bateri e ringarkueshme Li-jon
Hyrje: 5V  2A

Bluetooth® 4.1 

Marka dhe logot e Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth 
SIG, Inc. dhe çdo përdorim i markave të tilla nga Philip Morris Products S.A. dhe 
bashkëpunëtorëve të tij është e liçensuar. Markat e tjera tregtare dhe emrat tregtarë janë 
ato të pronarëve të tyre përkatës.  
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