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როდესაც 
თავსახური 
მოხსნილია

თავსახური

დამტენი პორტი

გვერდითი პანელი

ღილაკი (სტატუსის მაჩვენებელი LED ნათურა)
ღილაკზე თითის ერთხელ დაჭერის, ან მოწყობილობის ლექტრომომარაგების 

წყაროსთან შეერთებისას, ჩნდება მოწყობილობის ელემენტის სტატუსი.

- დატენეთ მოწყობილობა თავდაპირველ გამოყენებამდე.
-  სრულად დატენვისთვის საჭიროა, დაახლოებით, 2 საათი, 

რაც, დაახლოებით, 25 თამბაქოს ღერის მოხმარებას 
უზრუნველყოფს (თამბაქოს ღერების რაოდენობა შესაძლოა 
განსხვავდებოდეს მოხმარების გარემოებიდან გამომდინარე).

თამბაქოს 
ღერის ჩასადები 
ნაწილის 
საფარი

გამოიყენეთ მხოლოდ lil SOLID™ 2.0-თვის შექმნილი 
USB კაბელი და კვების ბლოკი, რომლებიც მოყვება 
თქვენს მოწყობილობას.

თქვენ შეგიძლიათ დატენოთ მოწყობილობა 
თქვენთვის სასურველ დროს, მიუხედავად 
ელემენტის სტატუსისა.

როდესაც მოწყობილობა იტენება, 
სტატუსის მაჩვენებელი LED ნათურა ანათებს.

• სტატუსის მაჩვენებელი LED ნათურა ციმციმებს, როდესაც მოწყობილობა იტენება.
• სტატუსის მაჩვენებლი LED ნათურა ქვრება, როდესაც მოწყობილობა სრულად დატენილია.

*  სტატუსის მაჩვენებელი LED-ისთვის გამოყენებული ნაწილებიდან გამომდინარე, LED ნათურის 
სიმკვეთრესა და ფერში შესაძლოა იყოს მცირე განსხვავება.

ლურჯი

100~60%

ღია ლურჯი   

60~30%

ნარინჯისფერი

30~1%

წითელი

საჭიროებს დატენვას

1. თითოეული ნაწილის სახელწოდება და კომპონენტი
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2. ყუთის შემადგენლობა

lil SOLID 2.0 
მოწყობილობა

მომხმარებლის ნაკრები
მომხმარებლის სახელმძღვანელო, უსაფრთხოების ზომები და 
ინსტრუქციები, გარანტია

USB კაბელიკვების ბლოკი ორმაგი 
საწმენდი 
ხელსაწყო
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3.      უსაფრთხოების ზომები და 
ინსტრუქციები

წაიკითხეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში 
არსებული ყველა ინსტრუქცია ყურადღებით, 
რათა უსაფრთხოდ და სწორად გამოიყენოთ 
მოწყობილობა.
ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში განხილული 
უსაფრთხოების ზომები და ინსტრუქციები ვერ შეძლებს 
მოიცვას ყველა შესაძლო ვითარება, რომელიც შეიძლება 
წარმოიქმნას მოწყობილობის გამოყენების დროს. 
სიფრთხილე და ელექტრონული მოწყობილობის მოვლა 
აუცილებელია მისი გამოყენებისა და შენახვისას.

შეინახეთ ეს უსაფრთხოების ზომები და 
ინსტრუქციები სამომავლოდ, რადგან ისინი 
შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას.
     ამ ინსტრუქციების უგულვებელყოფამ 
შესაძლოა გამოიწვიოს ფიზიკური დაზიანებები.
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მოწყობილობის ელექტრონიკა და ელემენტი
•  არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, როდესაც თავსახური მოხსნილია.
•  გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რათა, მოწყობილობა წყალში არ ჩავარდეს.
•      ეს პროდუქტი შეიცავს არასამომხმარებლო ნაწილებს. არ 

ეცადოთ ამ მოწყობილობის ელემენტის ან სხვა რომელიმე 
კომპონენტის გახსნას, შეცვლას, დაშლას ან შეკეთებას.

•  შეძენის შემდეგ, თუკი მოწყობილობა გავს დაზიანებულს, 
მოდიფიცირებულს, დაშლილს, სითხით დაფარულს, არ 
გაააქტიუროთ მოწყობილობა.

•  არ შეეხოთ მოწყობილობას, კვების ბლოკს და USB კაბელს, 
თუ ისინი გადახურებულია, ასდის ბოლი, აალებულია, 
აფრქვევს ნაპერწკლებს ან იწვის.

•  არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ იგი იმყოფებოდა 
გადაჭარბებულად მაღალი ტემპერატურის პირობებში.

•  არ დააკავშიროთ მოწყობილობა ელექტროსადენების ან სხვა 
მეტალის მასალებით. ამან შესაძლოა გამოიწვიოს დაზიანება.

•  არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარემოში, სადაც 
აალებადი მასალები, სითხეები ან გაზები მდებარეობს 
ან ისეთ პირობებში, სადაც ჟანგბადის დიდი მარაგია. 
მსგავსი ქმედება წარმოადგენს აფეთქების რისკს.

•  მოწყობილობა, კვების ბლოკი და USB კაბელი არ უნდა 
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შევიდეს კონტაქტში არანაირ სითხესთან, ზეთთან
და გამხსნელთან. არ შეეხოთ მოწყობილობას ან მის 
შემადგენელ ნაწილებს, თუკი მოწყობილობა დასველდება
ან ჩაიძირება სითხეებში, ზეთებში, გამხსნელებში, ა.შ.

•  მოწყობილობის გასუფთავებისას, არ გამოიყენოთ 
სითხეები, ზეთები, გამხსნელები, ა.შ.

•  საჭიროა სიფრთხილე, რათა უცხო სხეულები არ მოხვდეს 
თამბაქოს ღერის მოსათავსებლ ნაწილში. მოწყობილობა არ 
გამოიყენოთ, მანამ სანამ არ მოხდება უცხო სხეულების მოშორება.

•  თუკი თქვენს კანთან კონტაქტში შევა მოწყობილობიდან 
გადმოსული ნებისმიერი სითხე, დაიბანეთ შეხების 
ადგილი, ხელები და არ შეეხოთ თვალებს.
იმ შემთხვევაში, თუკი რომელიმე სითხე შევა კონტაქტში 
თვალებთან, დაუყონებლივ დაიბანეთ სუფთა, გამდინარე 
წყლით, მინიმუმ 15 წუთის განმავლობაში და მიმართეთ 
სამედიცინო დახმარებას.

•  არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუკი ელემენტიდან ჟონავს სითხე.
•  გამოიყენეთ მხოლო lil SOLID 2.0-ისთვის შექმნილი USB 

კაბელი და კვების ბლოკი. გამოყენებისთვის
დაშვებული კვების ბლოკების მოდელების სანახავად 
ეწვიეთ ტექნიკური მონაცემების სექციას. არ გამოიყენოთ 
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სხვა კაბელები და კვების ბლოკები - ამან შესაძლოა 
გამოიწვიოს დაზიანება.

•  მოწყობილობა დატენეთ მხოლოდ დახურულ სივრცეში, 
როგორც სიმბოლო    მიუთითებს.

•  გამოიყენეთ მხოლოდ Fiit™ თამბაქოს ღერები, 
რომლებიც შექმნილია ექსკლუზიურად lil SOLID 
მოწყობილობისთვის. მოწყობილობის გამართულად 
ფუნქციონირება არ არის გარანტირებული სხვა 
პროდუქტთან ერთად გამოყენების შემთხვევაში.

•  არ შეიძლება Fiit-ის თამბაქოს ღერის მოდიფიკაცია 
ან რაიმე ნივთიერების/სხეულის დამატება. ამან 
შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება.

•  მოწყობილობა, USB კაბელი, კვების ბლოკი და თამბაქოს 
ღერები ყოველთვის მოარიდეთ ბავშვებს და შინაურ 
ცხოველებს. გაფრთხილება: შემადგენელი ნაწილები 
შესაძლოა ბავშვებმა გადაყლაპონ.

•  ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ 
სრულწლოვანთა მიერ გამოყენებისთვის. ბავშვებმა და 
არასრულწლოვნებმა არავითარ გარემოებაში არ უნდა 

გამოყენება და შენახვა



8

გამოიყენონ მოწყობილობა.
•  მოწყობილობის და თამბაქოს ღერების 

არასრულწლოვნებზე გაყიდვა აკრძალულია.
•  არ აწიოთ მოწყობილობის თავსახური მაშინ, როდესაც 

მოიხმართ, ან დაუყონებლივ მოხმარების შემდეგ, 
რადგან მოწყობილობა შესაძლოა ჯერ კიდევ ცხელი 
იყოს. დააცადეთ მოწყობილობას, რომ გაგრილდეს 
სანამ აწევთ თავსახურს.

•  გახურების პროცესი გრძელდება იმ შემთხვევაშიც 
კი, თუკი თამბაქოს ღერს მოხმარების პროცესში 
ამოიღებთ. იმისთვის, რომ შეაჩეროთ გახურების 
პროცესი, გამორთეთ მოწყობილობა ღილაკზე თითის   
2 წამის განმავლობაში დაჭერით.

•  მას შემდეგ, რაც გაგრილდება, გაწმინდეთ მოწყობილობა.
•  თამბაქოს ღერის ამოღების შემდეგ, არ შეეხოთ ღერის 

ნაწილს, რომელიც თამბაქოს შეიცავს, რადგან ის 
მოხმარების შემდეგ ცხელი იქნება.

•  ყურადღებით მოეპყარით მოწყობილობას. არ დააგდოთ
მოწყობილობა და არ მოაქციოთ ძლიერი დარტყმის ქვეშ.

•  მოწყობილობის შენახვამ გარემოში, სადაც მაღალი 
ტემპერატურაა (მაგალითად მანქანაში ან სიცხის 
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გამომყოფ წყაროებთან, როგორიცაა რადიატორი ან 
ცეცხლი) მაღალი ტენიანობაა ან დაბალი ტემპერატურაა 
- შესაძლოა შეამციროს ელემენტის მუშაობა.

•  თუკი მოწყობილობა იქნება გამოუყენებელი ხანგრძლივი 
დროის განმავლობაში, ელემენტი დაიცლება. ხელახლა 
დატენეთ მოწყობილობა გამოყენებამდე.

•  Fiit-ის თამბაქოს ღერი შექმნილია ექსკლუზიურად 
lil SOLID მოწყობილობისთვის და არის ერთჯერადი. 
არ მოათავსოთ გამოყენებული თამბაქოს ღერი 
მოწყობილობაში განმეორებით. გამოყენებული 
თამბაქოს ღერის მოწყობილობაში განმეორებით 
მოთავსებისას, მოწყობილობის გამართულად 
ფუნქციონირება არ არის გარანტირებული.

•  თამბაქოს ღერებს არასოდეს უნდა მოეკიდოს ცეცხლი ასანთით, 
სანთებელით, ან რომელიმე სხვა ცეცხლის წყაროთი.

•  Fiit-ის თამბაქოს ღერებზე, მათი სტანდარტულად 
გამოყენების შემდეგ, შესაძლოა შეინიშნებოდეს 
წერტილები ან ფერცვლა.

•  არ მოათავსოთ მოწყობილობა პირის ღრუში.
•  მოწყობილობა არ გამოიყენოთ იქ, სადაც ელექტრონული 

მოწყობილობების გამოყენება აკრძალულია.
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•  ეს პროდუქტი არ არის განკუთვნილი შეზღუდული 
ფიზიკური, სენსორული, ან მენტალური უნარების 
და არასრული ინფორმაციის მქონე ადამიანთა 
მიერ გამოყენებისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც მათ უწევენ მეთვალყურეობას ან აცნობენ 
ინსტრუქციას ამ პროდუქტის უსაფრთხო გამოყენების 
შესახებ, ან მათ გააზრებული აქვთ ამ პროდუქტთან 
დაკავშირებული რისკები.

•  მოწყობილობის გარსმა შესაძლოა შეიცვალოს ფერი, 
თუკი განმეორებით კონტაქტში შევა ოფლთან, UV 
სხივებთან და ქიმიურ ნივთიერებებთან.

•  მაგნიტურ ველთან ახლოს ყოფნამ, შესაძლოა, 
გამოიწვიოს მოწყობილობის გაუმართავი მუშაობა.

თამბაქო და ნიკოტინი
•  Fiit-ის თამბაქოს ღერები შეიცავს ნიკოტინს, 

რომელიც იწვევს დამოკიდებულებას. თამბაქოს 
ღერებში გამოყენებული თამბაქო ბუნებრივად 
შეიცავს ნიკოტინს.

•  გადაყლაპულმა თამბაქოს ღერებმა შესაძლოა 
გამოიწვიოს ნიკოტინით ინტოქსიკაცია. თამბაქოს 
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ღერის გადაყლაპვის შემთხვევაში, დაუყონებლივ 
მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.

•  საუკეთესო გზა, თამბაქოსთან ასოცირებული 
ჯანმრთელობის რისკების შესამცირებლად, 
არის ნიკოტინის და თამბაქოს გამოყენებისთვის 
სრულად თავის დანებება.

•  სიგარეტის მოწევის შეწყვეტამ ან სხვა ნიკოტინის 
შემცველ პროდუქტზე გადასვლამ, შესაძლოა, საჭირო 
გახადოს გარკვეული მედიკამენტების დოზირების 
შეცვლა (მაგთეოფილინი, კლოზაპინი, როპინიროლი).

•  ნიკოტინის შემცველი თამბაქოს ღერების 
მოხმარებამ შესაძლოა გამოიწვიოს გვერდითი 
ეფექტები, როგორიცაა თავის ტკივილი, 
თავბრუსხვევა, ყელის გაღიზიანება, ან სტომატიტი. 
თუკი შეამჩნევთ რომელიმეს ამ სიმპტომებიდან, 
დაუყონებლივ შეწყვიტეთ პროდუქტის მოხმარება.

•  თუ ხართ ორსულად, ფიქრობთ, რომ შეიძლება იყოთ 
ორსულად, ხართ ლაქტაციის პროცესში, გაქვთ გულის 
დაავადება, დიაბეტი, ეპილეფსია, კრუნჩხვები ან 
სხვა სერიოზული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, 
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•  იმ შემთხვევაში, თუ მოწყობილობის მოხმარებისას 
განიცდით არასასურველ გვერდით ეფექტებს, მიმართეთ 
სამედიცინო დახმარებას.

•  ნებისმიერი გვერდითი მოვლენის ან ინციდენტის 
შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიმართოთ ჩვენს 
მომხამრებელზე ზრუნვის ცენტრს შემდეგ ნომერზე 
0800 003 003.

•  გვერდითი მოვლენების გაზიარებით, თქვენ 
დაგვეხმარებით ამ პროდუქტის უსაფრთხოების 
შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებაში.

გვერდითი მოვლენებისა და ინციდენტების 
შეტყობინება

უმჯობესია, სრულად შეწყვიტოთ თამბაქოს და 
ნიკოტინის მოხმარება და მიმართოთ ექიმს.

•  თამბაქოს ღერების მოხმარებამ შესაძლოა 
გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია. დაუყონებლივ 
მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას, თუ განიცდით 
შემდეგ სიმპტომებს: სახის, ტუჩების, ენის და ა.შ. 
შეშუპება და/ან გართულებული სუნთქვა.



13

4. მოხმარება

მოწყობილობა იმყოფება ძილის 
რეჟიმში და არ ოპერირებს, თუ არ 
მოხდა მისი გააქტიურება პირველ 
მოხმარებამდე. მოწყობილობის ძილის 
რეჟიმიდან გამოსაყვანად, დააჭირეთ 
თითი ღილაკს 2 წამის განმავლობაში 
ან შეართეთ დამტენი დამტენ პორტში.

•  თუ თამბაქოს ღერს მოათავსებთ ამობრუნებულს, მოწყობილობა შესაძლოა გაფუჭდეს 
მოხმარებისას. გთხოვთ, მოხმარებამდე შეამოწმოთ თამბაქოს ღერის მოთავსების მიმართულება.

•  თუკი არ მოიხმართ მოწყობილობას, დახურეთ თამბაქოს ღერის მოსათავსებელი ნაწილის საფარი, 
რათა მასში არ მოხვდეს უცხო სხეულები.

ელემენტის დაზოგვის მიზნით, მოწყობილობა დაუბრუნდება ძილის რეჟიმს:
① თუ იგი არ დაიტენება 24 საათის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც სტატუსის მაჩვენებელი LED ნათურა წითლად აინთება.
②  თუ იგი არ იქნება გამოყენებული 7 დღის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც სტატუსის მაჩვენებელი LED ნათურა აინთება 

ნარინჯისფრად, ღია ლურჯად, ან ლურჯად.

აიღეთ თქვენი 
მოწყობილობა.

მოწყობილობის თავზე 
მდებარე თამბაქოს ღერის 
მოსათავსებელი ნაწილის 
საფარი გაასრიალეთ და 
გახსენით.

მოათავსეთ lil SOLID-ისთვის შექმნილი Fiit-ის  
თამბაქოს ღერი თამბაქოს ღერის 
მოსათავსებელ ნაწილში ისე, რომ თამბაქოს 
შემცველი ნაწილი ქვემოთ იყოს მოქცეული. 
დააწექით თამბაქოს ღერს, სანამ ის არ შეეხება  
თამბაქოს ღერის მოსათავსებელი ნაწილის ძირს.

სანამ მოწყობილობა ძილის 
რეჟიმიდან გამოვა, სტატუსის 
მაჩვენებელი LED ნათურა ორჯერ 
თანმიმდევრულად ციმციმებს 
წითლად, ნარინჯისფრად, ღია 
ლურჯად და ლურჯად.

როდესაც მოწყობილობა 
გააქტიურდება, სტატუსის 
მაჩვენებელი LED ნათურა ღია 
ლურჯად ციმციმებს ერთი წამის
განმავლობაში და ერთდროულად
ხდება 2 ვიბრაცია.

მოხმარებამდე საჭირო ნაბიჯები
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დააჭირეთ ღილაკს 2 წამის 
განმავლობაში, სანამ არ 
მოხდება ვიბრირება.

მოწყობილობა და Fiit-ის 
თამბაქოს ღერი მზად არის 
მოსახმარად. მოხმარება 
შესაძლებელია 14 ნაფაზის ან
5 წუთის განმავლობაში, იმისდა 
მიხედვით, თუ რომელი დადგება 
უფრო ადრე.

დააჭირეთ ღილაკს თითი 2 წამის განმავლობაში და ამოიღეთ თამბაქოს ღერი მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ მოხმარების სესიის და მოწყობილობის მოხმარების შეწყვეტა.

2 წამის შემდეგ, სტატუსის მაჩვენებელი 
LED ნათურა დაიციმციმებს ღია ლურჯ 
ფერში და ამავდროულად მოხდება 
ვიბრირება. დაახლოებით 25 წამის 
განმავლობაში დაიწყება წინასწარი 
გახურების პროცესი. წინასწარი 
გახურების პროცესისთვის საჭირო დრო 
შესაძლოა განსხვავდებოდეს გარემო 
პირობებიდან გამომდინარე.

იმისთვის, რომ შეიტყოთ, რომ 
მოწყობილობის მოსახმარად 
დარჩენილია 30 წამი ან 3 ნაფაზი 
(რომელიც პირველი დადგება), 
მოწყობილობა ვიბრირებს ერთხელ 
და სტატუსის მაჩვენებლი LED ნათურა 
ციმციმებს ღია ლურჯად, სანამ 
მოხმარების დრო არ დასრულდება.

როდესაც წინასწარი გახურების 
პროცესი სრულდება, სტატუსის 
მაჩვენებელი LED ნათურა 
ინთება და მოწყობილობა იწყებს 
ვიბრირებას. ეს ნიშნავს, რომ 
წინასწარი გახურების პროცესი 
დასრულებულია და თამბაქოს 
ღერი მზად არის მოსახმარად.

მოხმარების დასრულებისას, 
სტატუსის მაჩვენებელი LED 
ნათურა და მოწყობილობა 
ავტომატურად გამოირთვება. 
ღილაკზე თითის დაჭერა 
საჭირო არ არის.

მოხმარება

მოწყობილობის ჩართვა
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თანმიმდევრული მოხმარება

დაატრიალეთ თამბაქოს 
ღერი სამჯერ ან მეტჯერ 
ერთი მიმართულებით.

დახურეთ თამბაქოს 
ღერის მოსათავსებელი 
ნაწილის საფარი.

ამოიღეთ თამბაქოს ღერი 
მოწყობილობიდან.

სამჯერ

თუ ღერის ამოღება არ მოხდება ზემოთ აღწერილის მიხედვით, გამოყენებული თამბაქოს ღერის ნარჩენები 
შესაძლოა ჩარჩეს მოწყობილობის შიგნით.
თუკი თამბაქოს ღერის მოსათავსებელ ნაწილში ნარჩენებია, მიმართეთ დიაგნოსტიკის (მე-6 ნაწილი)         პუნქტს.

თანმიმდევრული მოხმარებისთვის, გთხოვთ გაიმეოროთ ზემოთ აღწერილი ნაბიჯები
 -დან  -ის ჩათვლით. 

შესაძლებელია მაქსიმუმ 3 თანმიმდევრული მოხმარება.

თამბაქოს ღერის ამოღება

5. წმენდა და მოვლა

აიღეთ ორმაგი საწმენდი 
ხელსაწყო.

საწმენდი პირის 
გამოსაყენებლად, ფაქიზად 
გახსენით ⊙ სიმბოლოთი 
აღნიშნული მხარე.

საწმენდი ჯაგრისის 
გამოსაყენებლად, ფაქიზად 
გახსენით      სიმბოლოთი 
აღნიშნული მხარე.

წმენდა ორმაგი საწმენდი ხელსაწყოთი
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5-ჯერ სწრაფად დააჭირეთ 
თითი ღილაკს (2 წამის 
განმავლობაში).

როდესაც წმენდის პროცესი 
დასრულდება, სტატუსის მაჩვენებელი 
LED ნათურა ავტომატურად ჩაქვრება 
და იქნება ორი ვიბრაცია.

სტატუსის მაჩვენებელი LED ნათურა 
აციმციმდება ნარინჯისფრად 90 წამის 
განმავლობაში, რის შემდეგაც წმენდის 
პროცესი ავტომატურად წარიმართება.

*  წმენდა გახურებისას ნიშნავს გასახურებელი ნაწილის ძირზე მიკრული ნარჩენების გახურებას. გასახურებული ნაწილი შესაძლოა 
ძალიან გაცხელდეს, ამიტომ, უმჯობესია არაფერი შეახოთ მას გახურების დროს წმენდისას ან დაუყონებლივ მის შემდეგ.

წმენდა გახურებისას

*  მოწყობილობის ოპტიმალური ფუნქციონირებისთვის, ჩვენ გირჩევთ, გაწმინდოთ მოწყობილობა ყოველი 20 თამბაქოს 
ღერის მოხმარების შემდეგ.

*  არ გაწმინდოთ მოწყობილობა გახურების დროს ან დაუყონებლივ მოხმარების შემდეგ. ადროვეთ მოწყობილობას გაგრილება. 
სხვა შემთხვევაში, საწმენდი ხელსაწყოს პირი ან საწმენდი ჯაგრისი შესაძლოა დადნეს და მიეწებოს მოწყობილობას.

* არ შეახოთ საწმენდი ხელსაწყოს პირი და ჯაგრისი სითხეებს, ზეთებს, ხსნარებს, ა.შ.
* მოარიდეთ საწმენდი ხელსაწყოს პირი და ჯაგრისი თვალებს.
* მოარიდეთ საწმენდი ხელსაწყოს პირი და ჯაგრისი ცეცხლს.
*  საწმენდი ხელსაწყოს პირის და ჯაგრისის გამოყენებისას გვმართებს სიფრთხილე, რადგან ისინი შესაძლოა იყოს ბასრი.
*  საწმენდი ხელსაწყოს პირის და ჯაგრისის გარდა სხვა მოწყობილობის, ან გადამეტებული ძალის გამოყენებამ შესაძლოა 

გამოიწვიოს გასახურებელი ნაწილის დაზიანება.

მოხსენით მოწყობილობას 
თავსახური.

მოათავსეთ საწმენდი 
ჯაგრისი მოწყობილობაში 
და დაატრიალეთ ხელსაწყო 
მოწყობილობის გასაწმენდად.

მოათავსეთ საწმენდი 
პირი მოწყობილობაში და 
დაატრიალეთ ხელსაწყო 
მოწყობილობის გასაწმენდად.
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6. დიაგნოსტიკა

იმ შემთხვევაში, თუ თამბაქოს ღერის მოსათავსებელ ნაწილში ბოლოს მოხმარებული თამბაქოს ღერის 
ნარჩენებია დარჩენილი, თამბაქოს ღერი შეიძლება ვერ მოთავსდეს მოწყობილობაში. მოაშორეთ ნარჩენები 
მოწყობილობას თავსახურის მოხსნის გზით და ხელახლა ცადეთ თამბაქოს ღერის მოთავსება.

შეამოწმეთ არის თუ არა 
ნარჩენები/უცხო სხეულები 
თამბაქოს ღერის მოსათავსებელ 
ნაწილში.

სტატუსის მაჩვენებელი LED 
ნათურა ანათებს წითლად 3 წამის
განმავლობაში და ამავდროულად,
მოწყობილობა ვიბრირებს 3-ჯერ.
ელემენტი საკმარისად არ 
არის დატენილი. დატენეთ 
მოწყობილობა.

მოაშორეთ ნარჩენები/უცხო 
სხეულები თავსახურიდან.

სტატუსის მაჩვენებელი LED ნათურა 
ციმციმებს ნარინჯისფრად 3-ჯერ. 
3 თანმიმდევრული მოხმარების 
შემდეგ მოწყობილობა დაიწყებს 
ავტომატურ გაგრილებას. გთხოვთ 
დაიცადოთ, სანამ მოწყობილობის 
ტემპერატურა დასტაბილურდება.

თუ ადრე გამოყენებული 
თამბაქოს ღერის ნარჩენები 
შეინიშნება, მოხსენით 
მოწყობილობას თავსახური.

სტატუსის მაჩვენებელი LED 
ნათურა ციმციმებს 5-ჯერ. 
მოწყობილობა გამართულად 
არ მუშაობს. გადატვირთეთ 
მოწყობილობა.

*  თქვენივე უსაფრთხოებისთვის, 18 წუთის განმავლობაში მოწყობილობის მოხმარება არ შეიძლება 3-ზე მეტჯერ, 
რადგან საჭიროა მისი გაგრილება. 3 წუთის და 30 წამის შემდეგ შეგიძლიათ კვლავ გამოიყენით მოწყობილობა.

თამბაქოს ღერს ვერ ვათავსებ მოწყობილობაში.

ჩემი მოწყობილობა არ მუშაობს.
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7. ნარჩენების მოშორება

როგორ გადავტვირთოთ მოწყობილობა?

დააჭირეთ თითი ღილაკს 
8 წამის განმავლობაში, იმ 
შემთხვევაშიც, თუ ვიბრირება 
მოხდება პირველი 2 წამის 
განმავლობაში.

როდესაც მოწყობილობა 
სრულად გადატვირთულია, 
სტატუსის მაჩვენებელი LED 
ნათურა ინთება ღია ლურჯად 
1 წამის განმავლობაში და 
ამავდროულად, მოწყობილობა 
ვიბრირებს ორჯერ.

მოწყობილობა არის 
გადატვირთული, სტატუსის 
მაჩვენებელი LED ნათურა 
ორჯერ თანმიმდევრულად 
ციმციმებს წითლად, 
ნარინჯისფრად, ღია ლურჯად, 
ლურჯად.

თამბაქოს ღერის მოხმარების ხანგრძლივობა ზედმეტად მოკლეა.
მოწყობილობა შექმნილია იმგვარად, რომ უზრუნველყოს მოხმარება 14 ნაფაზის 
ან 5 წუთის განმავლობაში, იმის მიხედვით, თუ რომელი უფრო ადრე მოხდება.
მოწყობილობის გარანტიის პერიოდი არის 1 წელი და წარმოადგენს გარანტიის 
წესებისა და პირობების საგანს.

•   მოწყობილობაში გამოყენებულია ლითიუმ-იონური ელემენტი. მოახდინეთ 
მოწყობილობის ნარჩენების გადაყრა ადგილობრივი რეგულაციების მიხედვით.

•  გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს, რათა გაიგოთ
მეტი ინფორმაცია თქვენი მოწყობილობისა და კვების ბლოკის ნარჩენების 
მოშორებასთან დაკავშირებით.

8. გარანტია
საგარაანტიო პერიოდი  
•  ამ პროდუქტის გარანტიის ხანგრძლივობა lil SOLID 2.0-ის მოწყობილობაზე, 

კვების ბლოკზე და USB კაბელზე არის შესყიდვის თარიღიდან 12 თვე.

•  შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტის არქონის შემთხვევაში, კომპანია 
უფლებას იტოვებს, თავად განსაზღვროს გარანტიის ხანგრძლივობა 
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დაზიანებულ პროდუქტზე, წარმოების თარიღისა და თავისი მონაცემების 
მიხედვით.

რას ფარავს გარანტია 
•  კომპანია, თავისი შეხედულებისამებრ, (მაგრამ თქვენს საწესდებო უფლებებზე ზემოქმედების 

გარეშე), შეაკეთებს ან შეცვლის ნებისმიერ კომპონენტს, რომელიც მასალის ან დამზადების 
თვალსაზრისით დეფექტურია, თუკი გამოყენება მოხდა lil SOLID 2.0-ის მომხმარებლის 
სახელმძღვანელოს შესაბამისად და ექვემდებარება ვალიდურ საგარანტიო მოთხოვნას.

•  თუკი შეკეთება არ არის შესაძლებელი, ჩანაცვლება მოხდება იგივე ფუნქციონალის მქონე 
პროდუქტით. ადგილობრივი კანონის ფარგლებში, ჩამნაცვლებელი პროდუქტის ფერი ან/
და მოდელი ექვემდებარება მსგავსი ფერის/მოდელის ხელმისაწვდომობას. გარანტიის 
პირობების მიხედვით, პროდუქტის ჩანაცვლების შემთხვევაში, ნებისმიერი ჩანაცვლებული 
ნაწილი ხდება თქვენი საკუთრება, ხოლო ნაწილი, რომელიც ჩანაცვლდა, ხდება კომპანიის, 
ან იმ სუბიექტის საკუთრება, რომელმაც განახორციელა ჩანაცვლება.

•  ამ გარანტიის პირობები ვრცელდება მხოლოდ შესყიდვის ქვეყანაში.

საგარანტიო გამონაკლისები 
ვადაგასული გარანტიის მქონე ან მომხმარებლის დაუდევრობის შედეგად დაზიანებულ 
პროდუქტზე არ ვრცელდება საგარანტიო სერვისი.
შემთხვევები, რომლებზეც არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები:

გაუმართავობა, რომელიც გამოწვეულია ელემენტის ნორმალური ცვეთის შედეგად;
კოსმეტიკური ზიანი (როგორიცაა ნაკაწრი, შეჭეჭყილი ზედაპირი, გატეხილი 
პლასტმასი და ა.შ.) რომელიც არ ახდენს ზეგავლენას პროდუქტის ფუნქციონირებაზე;
ზიანი, რომელიც გამოწვეულია არასწორი მოხმარებით, უხეში გამოყენებით, 
შემთხვევითობით, არასათანადო სამუშაო გარემოთი, ბუნებრივი სტიქიით, უეცარი 
მაღალი ძაბვით, შეხებით სითხეებთან ან ცეცხლთან;
გაუმართავობა, რომელიც გამოწვეულია შეუთავსებად თამბაქოს პროდუქტთან, 
კვების ბლოკთან ან კაბელთან ერთად გამოყენების შედეგად;
ზიანი ან გაუმართავობა, რომელიც მომხამრებლის ან არააკრედიტირებული სერვისის 
მიმწოდებლის მიერ პროდუქტის გახსნის, მოდიფიკაციის, შეკეთების მცდელობითაა გამოწვეული;
ზიანი ან გაუმართავობა, რომელიც გამოწვეულია პროდუქტის lil SOLID 2.0-ის შესაბამის მომხმარებლის 
სახელმძღვანელოში მოცემული მითითებების დარღვევით/არასწორად გამოყენების შედეგად;
ელემენტის მუშაობის ბუნებრივი გაუარესება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ელემენტის 
გაუმართავობა გამოწვეულია მასალის ან დამზადების დეფექტის შედეგად;
მოწყობილობები, რომლებიც სრულად ან ნაწილობრივ შეიცავს არა-ორიგინალ ნაწილებს;

ა) 
ბ) 

გ) 

დ) 

ე) 

ვ) 

ზ) 

თ) 



20

lil SOLID 2.0 
მოდელი: S-MONO-21
ელემენტის სახეობა: LI-იონის მრავალჯერადად დატენვადი ელემენტი
შემავალი ძაბვა: 5.0V          2.0A

lil SOLID 2.0-ზე არსებული სიმბოლო [                 ] და შემდგომში “xx-1007EMTx”, მიუთითებს იმაზე, რომ lil SOLID 2.0 

შეიძლება დაიტენოს მხოლოდ lil SOLID 2.0-თვის შექმნილი და დამტკიცებული კვების ბლოკით.

კვების ბლოკი
მოდელი: HM-1007EMTE
შემავალი ძაბვა: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A
გამომავალი ძაბვა: 9.0V          1.67A ან 5.0V          2.0A
გამომავალი ენერგია: 15.0W ან 10.0W  
საშუალო აქტიური ეფექტურობა: 86.15% ან 82.95%
ეფექტურობა დაბალი დატვირთვისას(10%): 81.05% ან 80.00%
დატვირთვის გარეშე ენერგიის მოხმარება: <0.07 W

პროდუქტის ან მისი ნაწილების დაკარგვის ან მოპარვის შემთხვევები;
პროდუქტის გამოყენება ისეთ ქვეყანაში, სადაც მისი მოხმარება არ არის გათვალისწინებული ან დაშვებული. 

გარანტიის სერვისის მოთხოვნა  
გარანტიის სერვისით სარგებლობისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მომხმარებელზე ზრუნვის 
ცენტრს ქვემოთ მოცემულ ნომერზე ან ესტუმროთ ჩვენს რომელიმე გაყიდვის წერტილს. გარანტიის 
მოთხოვნისას რეკომენდირებულია, თან იქონიოთ შესყიდვის დამადასტურებელი საბუთი. 

სხვა
კომპანია არავითარ შემთხვევაში არ იღებს პასუხისმგებლობას პირადი ან მესამე მხარის მიერ 
ინიცირებულ მოთხოვნაზე ზიანთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება ამ პროდუქტის 
მოხმარებას - გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც ამ დოკუმენტშივეა ნახსენებია.
ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც კომპანია კანონის ფარგლებშია თქვენს 
წინაშე პასუხისმგებელი.
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, მიწოდების დროს არსებულ დეფექტთან დაკავშირებით, 
მყიდველი სარგებლობს მინიმუმ 2 წლის ვადით გახანგრძლივებული უფლებებით.

ი) 
კ) 

9. ტექნიკური მონაცემები
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USB კაბელი

ორმაგი საწმენდი ხელსაწყო

იმისთვის, რომ დაადგინოთ lil SOLID მოწყობილობის წარმოების თვე და წელი, მიმართეთ 
მომხამრებლებზე ზრუნვის ცენტრს და უკარნახეთ 14 ციფრიანი ალფანუმერული კოდი, 
რომელიც მოწყობილობის თავსახურის ქვემოთაა მოთავსებული.

შენახვის პირობები: მშრალ, გრილ პირობებში, ტემპერატურული რეჟიმი: 5 °C-დან 30 °C-დე, 70% 
ნაკლები საშუალო ტენიანობით.

მომხმარებლებზე ზრუნვის ცენტრი: 0800 003 003

ელემენტის ამოღების ინსტრუქცია 
(გადასაგდებად და გადასამუშავებლად)

მომხმარებელმა არ უნდა ამოიღოს ელემენტი მოწყობილობიდან. პროდუქტის 
ექსპლუატაციის ვადის ბოლოს, მხოლოდ ავტორიზირებულ გადამამუშავებელს შეუძლია 
უსაფრთხოდ ამოიღოს ელემენტი ამ მითითებების მიხედვით.

მოდელი S-MONO-21
ნაბიჯი 1: მოწყობილობა სრულიად განმუხტული უნდა იყოს მის დაშლამდე.
ნაბიჯი 2: მოწყობილობას მოხსენით გვერდითი პანელი ორივე მხრიდან.
ნაბიჯი 3:  მოაშორეთ იარლიყები (შავი იარლიყები ბეჭდური წარწერით) ორივე მხრიდან, 

შემდეგ მოხსენით ხრახნები.
ნაბიჯი 4: მოხსენით ორივე მხარეს ცენტრში არსებული გრძელი პლასტმასი.
ნაბიჯი 5: განაცალკევეთ კორპუსი შიდა კომპონენტებისგან.
ნაბიჯი 6:  მოხსენით ყველა ხრახნი და დამაკავშირებელი გაყვანილობა, შემდეგ განაცალკევეთ 

დრეკადი წრიული დაბეჭდილი დაფა და დაბეჭდილი წრიული დაფა კორპუსისგან.
ნაბიჯი 7:  ამოიღეთ ელემენტი და ნარჩენების მოსაშორებლად იმოქმედეთ თქვენი 

ადგილობრივი რეგულაციების მიხედვით.

შესაბამისობის დასტური

ეს მოწყობილობა შეესაბამება რადიო ტალღების გამოყოფის ლიმიტს და წარმატებით 
არის შეფასებული პორტატული გამოყოფის კონდიციებთან მიმართებაში, EN 62311:2008-ის 
შესაბამისად.



     გაფრთხილება
მოწყობილობასთან ერთად გამოიყენეთ მხოლოდ Fiit-ის თამბაქოს ღერები, 
რომლებიც შექმნილია lil SOLID-ისთვის. 
Fiit-ის თამბაქოს ღერები იყიდება ცალკე.
არ შეიძლება ამ მოწყობილობის არასრულწლოვნებზე მიყიდვა.

lil, lil SOLID და Fiit წარმოადგენენს სავაჭრო ნიშანს და მას ფლობს KT&G 
კორპორაცია და გამოიყენება Philip Morris Products S.A.-ის ლიცენზიით.

IQOS-ი არის Philip Morris Products S.A.-ს მფლობელობაში არსებული სავაჭრო ნიშანი.


