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Όταν το καπάκι 
αφαιρείται

Καπάκι

Θύρα φόρτισης

Styler Deco 
(διακοσμητικό 
κάλυμμα)

Κουμπί (LED λαμπάκι)
Πιέζοντας το κουμπί ή όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα, 
εμφανίζεται η ένδειξη του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.

Φορτίστε τη συσκευή πριν από τη πρώτη 
χρήση. Ο χρόνος μιας πλήρης φόρτισης 
είναι σχεδόν 2 ώρες. Μια πλήρης φόρτιση 
διαρκεί για 25 ράβδους καπνού (ο αριθμός 
των ράβδων καπνού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με 
το περιβάλλον χρήσης). 

Κάλυμμα εισαγωγής 
ράβδου καπνού

Κατά τη φόρτιση της συσκευής:
• Το LED λαμπάκι αναβοσβήνει όταν η συσκευή φορτίζει.
• Το LED λαμπάκι σβήνει όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
*  Λόγω της φύσης των υλικών που χρησιμοποιούνται για το LED λαμπάκι, 

η φωτεινότητα και το χρώμα μπορεί να διαφέρουν ελάχιστα.

Να χρησιμοποιείτε μόνο το USB καλώδιο φόρτισης 
και τον AC μετασχηματιστή ρεύματος που έχουν 
σχεδιαστεί για τη lil SOLID™ 2.0 και περιέχονται στη 
συσκευασία της συσκευής.

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή όποτε θέλετε, 
ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης.

Μπλε 
χρώμα 

100~60%

Απαλό μπλε 
χρώμα 

60~30%

Πορτοκαλί 
χρώμα 

30~1%

Κόκκινο  
χρώμα 

χρειάζεται φόρτιση

1. Μέρη και εξαρτήματα

Περιεχόμενα 
Συσκευασίας

• Συσκευή lil SOLID 2.0
•  Έγγραφα για τον χρήστη
  Οδηγός χρήσης, Προειδοποιήσεις Ασφαλείας και Οδηγίες και Εγγύηση
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2. Προειδοποιήσεις Ασφαλείας και Οδηγίες
Διαβάστε όλες τις οδηγίες αυτού του Οδηγού 
Χρήσης πριν τη χρήση για να λειτουργήσετε 
τη συσκευή με έναν σωστό και ασφαλή τρόπο.
Οι Προειδοποιήσεις Ασφάλειας και οι 
Οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον 
Οδηγό Χρήσης δεν μπορούν να καλύψουν 
όλες τις περιστάσεις που μπορεί να 
προκύψουν κατά τη χρήση της συσκευής. 
Οι χρήστες πρέπει να επιδείξουν προσοχή 
και επιμέλεια όταν χρησιμοποιούν και 
συντηρούν μια ηλεκτρονική συσκευή.

Φυλάξτε τις παρούσες 
προειδοποιήσεις ασφάλειας και τις 
οδηγίες για μελλοντική αναφορά 
καθώς περιλαμβάνουν σημαντικές 
πληροφορίες.
     Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες 
ασφαλείας, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών.
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Ηλεκτρονικά μέρη της συσκευής και μπαταρία
• Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το καπάκι.
• Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
•  Αυτό το προϊόν περιέχει μέρη που δεν μπορούν να 

επιδιορθωθούν από τον χρήστη. Μην προσπαθήσετε να 
ανοίξετε, τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή να 
επισκευάσετε τη μπαταρία ή άλλα μέρη της συσκευής.

•  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν σας φαίνεται ότι έχει 
καταστραφεί, τροποποιηθεί, αποσυναρμολογηθεί ή έχει 
έρθει σε επαφή με κάποιο υγρό μετά την αγορά της.

•  Μην αγγίζετε τη συσκευή, τον AC μετασχηματιστή ρεύματος 
και το USB καλώδιο φόρτισης αν υπερθερμαίνονται, 
βγάζουν καπνό, αναφλέγονται ή καίγονται.

•  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει εκτεθεί σε υψηλές 
θερμοκρασίες.

•  Μη συνδέετε τη συσκευή απευθείας με ηλεκτρικά καλώδια 
ή άλλα μεταλλικά υλικά γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.

•  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία όπου υπάρχουν 
εύφλεκτα υλικά, υγρά, αέρια ή άλλες συνθήκες με υψηλή 
συγκέντρωση οξυγόνου γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη.

•  Η συσκευή, ο AC μετασχηματιστής ρεύματος και USB 
καλώδιο φόρτισης δε θα πρέπει να εκτίθενται σε υγρά, 
λάδια, διαλύτες, κ.α. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή 
κάποιο τμήμα της αν είναι υγρή ή έχει πέσει μέσα σε υγρά, 
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λάδια, διαλύτες κ.α.
•  Μην καθαρίζετε τη συσκευή με υγρά, λάδια, διαλύτες, κ.α.
•  Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην εισέρχονται ξένα 

αντικείμενα στην υποδοχή της ράβδου καπνού. Μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν τα ξένα αντικείμενα δεν 
έχουν αφαιρεθεί.

•  Αν κάποιο υγρό από τη συσκευή έρθει σε επαφή με το 
δέρμα σας, ξεπλύνετε την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων 
και των χεριών σας και μην αγγίξετε τα μάτια σας. Σε 
περίπτωση που κάποιο υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, 
αμέσως ξεπλύνετε με καθαρό, τρεχούμενο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

•  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχει κάποια διαρροή 
από την μπαταρία.

•   Να χρησιμοποιείτε τον AC μετασχηματιστή ρεύματος 
και το USB καλώδιο φόρτισης που έχει σχεδιαστεί για 
τη lil SOLID 2.0. Μην χρησιμοποιείτε άλλα καλώδια και 
μετασχηματιστές ρεύματος γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.

•  Να φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο, όπως 
υποδηλώνει το σύμβολο .
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•  Να χρησιμοποιείτε μόνο τις ράβδους καπνού Fiit™ που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για τη lil SOLID. Η απόδοση της συσκευής μπορεί 
να επηρεαστεί αν την χρησιμοποιείτε με άλλες ράβδου καπνού.

•  Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τις ράβδους καπνού Fiit 
με οποιονδήποτε τρόπο ή να προσθέσετε οποιαδήποτε ουσία 
στις ράβδους καπνού, γιατί μπορεί να τραυματιστείτε.

•  Διατηρείτε τη συσκευή, το USB καλώδιο φόρτισης, τον AC 
μετασχηματιστή ρεύματος και τις ράβδους καπνού μακριά 
από παιδιά και κατοικίδια. Προσοχή: κάποια μέρη μπορεί να 
τα καταπιούν τα παιδιά.

•  Η συσκευή απευθύνεται μόνο σε ενήλικους χρήστες. Παιδιά 
και ανήλικοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή σε 
καμία περίπτωση.

•  Η συσκευή και οι ράβδοι καπνού απαγορεύεται να πωλούνται σε ανήλικους.
•  Μην αφαιρείτε το Καπάκι όταν η συσκευή είναι σε χρήση ή 

αμέσως μετά τη χρήση γιατί η συσκευή μπορεί να είναι ζεστή. 
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν αφαιρέσετε το Καπάκι.

•  Ακόμα και αν η ράβδος καπνού αφαιρεθεί κατά τη χρήση, η 
διαδικασία θέρμανσης συνεχίζεται. Για να την σταματήσετε, 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατώντας πατημένο το 
Κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.

• Καθαρίστε τη συσκευή όταν είναι κρύα.
•  Αφού αφαιρέσετε τη ράβδο καπνού από τη συσκευή, μην 

Χρήση και αποθήκευση
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ακουμπήσετε το σημείο της ράβδου που περιέχει τον καπνό, 
γιατί θα είναι ακόμα ζεστό μετά τη χρήση.

•  Χειριστείτε τη συσκευή με προσοχή. Μην ρίξετε ή μην 
υποβάλετε τη συσκευή σε ισχυρά τραντάγματα ή χτυπήματα.

•  Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη με υψηλές 
θερμοκρασίες (όπως μέσα στο αυτοκίνητο ή δίπλα σε πηγές 
θερμότητας όπως καλοριφέρ ή τζάκια), υψηλή υγρασία ή 
χαμηλές θερμοκρασίες γιατί μπορεί να μειωθεί η απόδοση 
της μπαταρίας.

•  H μπαταρία της συσκευής θα αδειάσει αν δεν 
χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορτίστε ξανά 
τη συσκευή πριν από τη χρήση.

•  Οι ράβδοι καπνού Fiit που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 
το lil SOLID, είναι μιας χρήσης. Μην εισάγετε ξανά στη 
συσκευή κάποια χρησιμοποιημένη ράβδο καπνού. Η 
απόδοση της συσκευής μπορεί να επηρεαστεί αν εισάγετε 
χρησιμοποιημένη ράβδο.

•  Μην ανάψετε ποτέ τη ράβδο καπνού με σπίρτο, αναπτήρα ή 
άλλη πηγή φωτιάς.

•  Οι ράβδοι καπνού Fiit μπορεί να εμφανίσουν κηλίδες ή 
αλλαγή στο χρώμα μετά από κανονική χρήση.

• Μην βάζετε τη συσκευή στο στόμα σας.
•  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου απαγορεύεται η χρήση 

ηλεκτρονικών συσκευών.
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•  Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα μειωμένης 
κινητικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας ή με 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν εποπτεύονται 
ή καθοδηγούνται για την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους 
πιθανούς κινδύνους.

•  Η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε ιδρώτα, ακτίνες UV και 
χημικά μπορεί να προκαλέσουν αλλαγή στο χρώμα του 
εξωτερικού της συσκευής.

•  Αν βρίσκεστε κοντά σε μαγνητικό πεδίο, μπορεί να 
προκληθεί δυσλειτουργία.

Καπνός και Νικοτίνη
•  Οι ράβδοι καπνού Fiit περιέχουν νικοτίνη, που είναι εθιστική. 

H παρουσία νικοτίνης είναι φυσιολογική στον καπνό που 
χρησιμοποιείται στις ράβδους καπνού.

•  Αν κάποιος καταπιεί μια ράβδο καπνού, θα πρέπει να αναζητήσει 
αμέσως ιατρική βοήθεια, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος 
δηλητηρίασης από τη νικοτίνη.

•  Ο καλύτερος τρόπος να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται 
με τον καπνό είναι να διακοπεί εντελώς η χρήση προϊόντων 
καπνού και νικοτίνης.

•  Η διακοπή του καπνίσματος ή η μετάβαση σε άλλα προϊόντα που 
περιέχουν νικοτίνη ενδέχεται να απαιτούν τη ρύθμιση της δοσολογίας 
ορισμένων φαρμάκων (π.χ. θεοφυλλίνη, κλοζαπίνη, ροπινιρόλη).
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•  Ορισμένοι χρήστες ράβδων καπνού που περιέχουν νικοτίνη 
ανέφεραν δυσάρεστες παρενέργειες όπως πονοκέφαλος, 
ναυτία, ερεθισμός στον λαιμό ή στοματίτιδα. Αν έχετε κάποιο 
από τα παραπάνω συμπτώματα, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.

•  Αν είστε έγκυος, πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή 
θηλάζετε ή αν έχετε κάποιο καρδιακό νόσημα, διαβήτη, είστε 
επιληπτικοί ή έχετε επιληπτικές κρίσεις, ή έχετε κάποιο 
σοβαρό νόσημα, πρέπει να διακόψετε εντελώς τη χρήση 
προϊόντων καπνού και νικοτίνης και να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή.

•  Η χρήση των ράβδων καπνού μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση. Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια αν εμφανίσετε 
κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα: πρήξιμο στο πρόσωπο, 
τα χείλη, τη γλώσσα, κτλ και/ή δυσκολία στην αναπνοή.

•  Αν αισθανθείτε κάποια παρενέργεια κατά τη χρήση της 
συσκευής συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

•  Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε παρενέργεια ή 
συμβάν στο Kέντρο Eξυπηρέτησης Πελατών: 
 • 800 111 4767 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 
 • 210 4193 888 (από κινητό)

•  Υποβάλοντας αναφορά για τις παρενέργειες, μας 
βοηθάτε να δίνουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την ασφάλεια αυτού του προϊόντος.

Αναφορά παρενεργειών ή συμβάντων
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3. Χρήση

Η συσκευή είναι σε κατάσταση 
ύπνου και δεν λειτουργεί μέχρι να 
την ενεργοποιήσετε για την πρώτη 
φορά. Για να ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή, πιέστε το Κουμπί για 
2 δευτερόλεπτα ή συνδέστε τον 
φορτιστή στη θύρα φόρτισης.

•  Αν εισάγετε τη ράβδο καπνού ανάποδα, η συσκευή μπορεί να χαλάσει κατά τη χρήση. Ελέγξτε την 
κατεύθυνση της ράβδου καπνού πριν από τη χρήση.

•  Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής ράβδου καπνού όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφύγετε την 
είσοδο ξένων ουσιών.

Για τη διατήρηση της ζωής της μπαταρίας, η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση ύπνου, όταν:
① Δεν φορτιστεί για 24 ώρες και το LED λαμπάκι είναι κόκκινο.
② Δεν χρησιμοποιηθεί για 7 ημέρες και το LED λαμπάκι είναι πορτοκαλί, απαλό μπλε ή μπλε.

Κρατήστε τη συσκευή σας. Περιστρέψτε και ανοίξτε 
το Κάλυμμα της υποδοχής 
ράβδου καπνού στο πάνω 
μέρος της συσκευής.

Εισάγετε μια ράβδο καπνού Fiit 
σχεδιασμένη για τη lil SOLID μέσα 
στην υποδοχή, με την όψη του 
καπνού προς τα κάτω. Πιέστε τη 
ράβδο προς το εσωτερικό μέχρι 
να ακουμπήσει το κάτω μέρος 
της υποδοχής.

Κατά την ενεργοποίηση της 
συσκευής, το LED λαμπάκι 
αναβοσβήνει 2 φορές σε 
κόκκινο, πορτοκαλί, απαλό 
μπλε και μπλε χρώμα, 
διαδοχικά.

Όταν η συσκευή 
ενεργοποιηθεί, το LED 
λαμπάκι ανάβει σε 
απαλό μπλε χρώμα για 
1 δευτερόλεπτο και 
ταυτόχρονα δονείται δύο 
φορές.

Βήματα πριν από τη χρήση



Κρατήστε το Κουμπί για 
2 δευτερόλεπτα μέχρι να 
δονηθεί η συσκευή.

Η συσκευή με τη ράβδο 
καπνού Fiit είναι έτοιμη 
για χρήση. Η διάρκεια είναι 
μέχρι 14 εισπνοές ή 5 λεπτά, 
όποιο επέλθει πρώτο.

Κρατήστε το Κουμπί για 2 δευτερόλεπτα και αφαιρέστε τη ράβδο καπνού μόνο αν θέλετε να 
σταματήσετε τη χρήση της συσκευής.

Μετά από 2 δευτερόλεπτα, 
το LED λαμπάκι γίνεται απαλό 
μπλε και ταυτόχρονα δονείται 
η συσκευή. Μέσα σε περίπου 
25 δευτερόλεπτα, η διαδικασία 
προθέρμανσης ξεκινάει. 
Η διάρκεια της διαδικασίας 
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με 
το περιβάλλον χρήσης.

Για να σηματοδοτήσει τα 
τελευταία 30 δευτερόλεπτα 
της χρήσης ή τις τελευταίες 
3 εισπνοές (όποιο επέλθει 
πρώτο), η συσκευή θα δονηθεί 
μια φορά και το LED λαμπάκι 
θα ανάψει απαλό μπλε μέχρι το 
τέλος της χρήσης.

Όταν η διαδικασία 
προθέρμανσης σταματήσει, 
το LED λαμπάκι ανάβει 
και ταυτόχρονα δονείται η 
συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι 
η διαδικασία προθέρμανσης 
τελείωσε και η ράβδος είναι 
έτοιμη για χρήση.

Όταν μια χρήση τελειώσει, 
το LED λαμπάκι και η 
συσκευή θα σβήσουν 
αυτόματα. Δεν χρειάζεται να 
πατήσετε το Κουμπί.

Έναρξη συσκευής

Χρήση
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Για συνεχόμενες χρήσεις, επαναλάβετε τα βήματα       έως      . 
Μπορείτε να κάνετε μέχρι 3 συνεχόμενες χρήσεις.

Συνεχόμενες χρήσεις

Περιστρέψτε τη ράβδο προς 
μια κατεύθυνση 3 φορές ή 
περισσότερες.

Κλείστε το Κάλυμμα της 
υποδοχής ράβδου καπνού.

Αφαιρέστε τη ράβδο καπνού 
από τη συσκευή.

3 φορές

Αν η ράβδος καπνού δεν αφαιρεθεί όπως περιγράφεται παραπάνω, τα υπολείμματα της χρησιμοποιημένης 
ράβδου μπορεί να παραμείνουν μέσα στην υποδοχή.
Αν υπάρχουν υπολείμματα μέσα στην υποδοχή της ράβδου, δείτε τα σημεία        από 5 της Αντιμετώπισης 
Προβλημάτων.

Αφαίρεση της ράβδου καπνού
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4. Καθαρισμός και Διαχείριση

*  Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή μετά τη χρήση 20 ράβδων καπνού, για την καλύτερη απόδοση της 
συσκευής σας.

*  Μην καθαρίζετε τη συσκευή κατά την θέρμανση ή αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής. Αφήστε τη συσκευή 
να κρυώσει, γιατί αλλιώς το Σφουγγάρι ή το Βουρτσάκι μπορεί να λιώσουν και να κολλήσουν στη συσκευή.

*  Φροντίστε να μην αφήσετε το Σφουγγάρι ή το Βουρτσάκι να έρθουν σε επαφή με οποιοδήποτε υγρό, λάδι, 
διαλύτη κ.α.

* Φροντίστε να μην αφήσετε το Σφουγγάρι ή το Βουρτσάκι να έρθουν σε επαφή με τα μάτια.
* Κρατήστε το Σφουγγάρι ή το Βουρτσάκι μακριά από φωτιά.
*  Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το Σφουγγάρι ή το Βουρτσάκι γιατί μπορεί να είναι 

αιχμηρά.
*  Η χρήση άλλων εργαλείων καθαρισμού εκτός από το Σφουγγάρι ή το Βουρτσάκι και η υπερβολική πίεση 

μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον μηχανισμό θέρμανσης.

Αφαιρέστε το Καπάκι από τη 
συσκευή.

Εισάγετε το Βουρτσάκι στη 
συσκευή και καθαρίστε 
την περιστρέφοντας το 
Βουρτσάκι.

Εισάγετε το Σφουγγάρι στη 
συσκευή και καθαρίστε 
την περιστρέφοντας το 
Σφουγγάρι.

Πάρτε το Εργαλείο 
Καθαρισμού.

Για να χρησιμοποιήσετε 
το Βουρτσάκι, ανοίξτε με 
προσοχή την πλευρά με το        
     σύμβολο.

Για να χρησιμοποιήσετε 
το Σφουγγάρι, ανοίξτε με 
προσοχή την πλευρά με το 
⊙ σύμβολο.

Καθαρισμός με το Εργαλείο Καθαρισμού
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Πιέστε γρήγορα το Κουμπί 
5 φορές (μέσα σε 
2 δευτερόλεπτα).

Όταν η διαδικασία καθαρισμού 
τελειώσει, το LED λαμπάκι 
σβήνει και η συσκευή δονείται 
2 φορές.

Το LED λαμπάκι γίνεται 
πορτοκαλί για 90 
δευτερόλεπτα και η 
διαδικασία καθαρισμού 
ξεκινάει αυτόματα.

*  Ο καθαρισμός με θερμότητα θερμαίνει τα υπολείμματα που έχουν κολλήσει στο έμβολο 
θέρμανσης. Το έμβολο θέρμανσης μπορεί να αναπτύξει υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι, μην 
αφήσετε κάτι να έρθει σε επαφή με το έμβολο θέρμανσης κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τον 
καθαρισμό με θερμότητα.

Καθαρισμός με θέρμανση

Αν υπάρχουν υπολείμματα από την προηγούμενη ράβδο μέσα στην υποδοχή της ράβδου 
καπνού, είναι δύσκολο να εισαχθεί άλλη ράβδος. Απομακρύνετε τα υπολείμματα, 
αφαιρώντας το Καπάκι από τη συσκευή και δοκιμάστε να εισάγετε τη ράβδο ξανά.

Ελέγξτε για υπολείμματα 
στο εσωτερικό της 
υποδοχής ράβδου.

Αφαιρέστε τα υπολείμματα 
από το Καπάκι.

Αν υπάρχουν υπολείμματα 
από χρησιμοποιημένη 
ράβδο, αφαιρέστε το καπάκι 
από τη συσκευή.

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεν μπορώ να βάλω τη ράβδο καπνού στη συσκευή.
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Η συσκευή μου δε δουλεύει.

Το LΕD λαμπάκι ανάβει 
με κόκκινο χρώμα κάθε 
3 δευτερόλεπτα και 
ταυτόχρονα η συσκευή 
δονείται 3 φορές.  
Η μπαταρία είναι ανεπαρκής. 
Φορτίστε τη συσκευή.

Το LΕD λαμπάκι ανάβει σε 
πορτοκαλί χρώμα κάθε 
3 δευτερόλεπτα. Μετά από 
3 συνεχόμενες χρήσεις, η συσκευή 
θα κρυώσει αυτόματα. Περιμένετε 
μέχρι να σταθεροποιηθεί η 
θερμοκρασία της συσκευής.

Το LΕD λαμπάκι ανάβει με 
κόκκινο χρώμα 5 φορές. 
Η συσκευή δυσλειτουργεί. 
Κάντε επανεκκίνηση της 
συσκευής.

*  Για τη δική σας ασφάλεια, η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από 3 φορές μέσα 
σε 18 λεπτά, καθώς πρέπει να κρυώσει. Θα χρειαστεί 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν 
χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Πώς μπορώ να κάνω επανεκκίνηση συσκευής;

Κρατήστε το Κουμπί για 
8 δευτερόλεπτα, ακόμα και 
αν υπάρξει ένδειξη δόνησης 
στα 2 δευτερόλεπτα.

Όταν η συσκευή ολοκληρώσει 
την επανεκκίνηση, το LED 
λαμπάκι ανάβει σε απαλό μπλε 
χρώμα για 1 δευτερόλεπτο και 
ταυτόχρονα η συσκευή δονείται 
2 φορές.

Η συσκευή κάνει 
επανεκκίνηση και το LED 
λαμπάκι αναβοσβήνει σε 
κόκκινο, πορτοκαλί, απαλό 
μπλε και μπλε χρώμα 
διαδοχικά.
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Η διάρκεια της ράβδου καπνού είναι πολύ σύντομη.
Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει έως και 14 εισπνοές ή 5 λεπτά χρήσης, 
όποιο επέλθει πρώτο.
Η περίοδος εγγύησης της συσκευής είναι ένας χρόνος και υπόκειται σε όρους και 
προϋποθέσεις, όπως περιγράφονται στην εγγύηση.

6. Απόρριψη
•  Η συσκευή διαθέτει μπαταρία ιόντων λιθίου. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους 

ισχύοντες νόμους.

•  Επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με την 
απόρριψη της συσκευής και του μετασχηματιστή ρεύματος.

7. Εγγύηση
Διάρκεια Εγγύησης
•  H διάρκεια της εγγύησης της συσκευής lil SOLID 2.0, του AC μετασχηματιστή ρεύματος 

και του USB καλωδίου φόρτισης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

•  Σε περίπτωση που δεν έχετε την απόδειξης αγοράς, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να 
εφαρμόσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια τη διάρκεια που ορίζει η εγγύηση από την 
ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος υπό εξέταση, βάσει των στοιχείων που διατηρεί.

Καλύψεις Εγγύησης
•  Η εταιρία θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια (χωρίς 

να επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας) οποιαδήποτε ελαττωματικά, σε επίπεδο 
κατασκευής ή υλικών, εξαρτήματα, εφόσον η χρήση της συσκευής έχει γίνει βάσει των 
σχετικών Οδηγιών και τα εξαρτήματα αυτά τελούν υπό έγκυρη εγγύηση.

•  Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή, θα γίνεται αντικατάσταση με προϊόν 
αντίστοιχης λειτουργικότητας. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, 
το χρώμα ή/και το μοντέλο αντικατάστασης υπόκεινται στη διαθεσιμότητα χρωμάτων 
ή/και μοντέλων. Σε περίπτωση αντικατάστασης εξαρτήματος, το τοποθετούμενο 
εξάρτημα περιέρχεται στην κυριότητά σας, ενώ το αντικατασταθέν εξάρτημα 
περιέρχεται στην κυριότητά της εταιρείας που πραγματοποίησε την αλλαγή.

• Οι όροι της εγγύησης ισχύουν μόνο στη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά.
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Τι δεν καλύπτει αυτή η εγγύηση
Προϊόντα μετά το πέρας της διάρκειας εγγύησης ή με βλάβες από αμέλεια του 
καταναλωτή, δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εγγύησης.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

βλάβη που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά,
εξωτερική φθορά (γρατζουνιές, βαθουλώματα, σπασμένα πλαστικά, κ.λ.π.) που δεν 
επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος,
φθορά που οφείλεται σε κακή χρήση, βίαιη χρήση, ατυχήματα, χρήση σε ακατάλληλες συνθήκες 
περιβάλλοντος, φυσικές καταστροφές, υπέρταση ρεύματος, επαφή με υγρά ή φωτιά,
δυσλειτουργία λόγω χρήσης με μη συμβατά αναλώσιμα, μετασχηματιστή ρεύματος ή καλώδιο,
βλάβη ή δυσλειτουργία που οφείλεται σε απόπειρα διάνοιξης, τροποποίησης ή 
επισκευής της συσκευής είτε από τον χρήστη είτε από μη πιστοποιημένο φορέα 
τεχνικής υποστήριξης,
βλάβη ή δυσλειτουργία που οφείλεται σε μη συμμόρφωση με τον Οδηγό Χρήσης της 
συσκευής lil SOLID 2.0,
φυσιολογική φθορά της μπαταρίας, εκτός εάν έχει προκύψει βλάβη της μπαταρίας 
λόγω ελαττώματος στα υλικά ή στην κατασκευή,
συσκευές που περιλαμβάνουν μη αυθεντικά εξαρτήματα,
απώλεια ή κλοπή του προϊόντος ή εξαρτημάτων του,

       χρήση του προϊόντος σε μια χώρα για την οποία η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για 
χρήση ή δεν έχει πάρει έγκριση.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αξίωσης
Για να υποβάλετε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε 
με το κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στον αριθμό που αναφέρεται παρακάτω ή 
επισκεφθείτε κάποιο από τα καταστήματά μας. Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας, 
παρακαλούμε να έχετε μαζί σας την απόδειξη αγοράς.

Λοιποί όροι
Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για προσωπικές αξιώσεις ή αξιώσεις 
τρίτων για ζημιές που έχουν σχέση με τη χρήση του προϊόντος πέραν από αυτές που 
αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου η εταιρία είναι υπεύθυνη προς εσάς 
βάσει του νόμου.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, οι καταναλωτές ενδέχεται να έχουν δικαιώματα και επιλογή 
ένδικων μέσων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον δύο ετών, όσον αφορά 
οποιοδήποτε ελάττωμα φέρει η συσκευή κατά τη στιγμή της παράδοσης.

α)
β)

γ)

δ)
ε)

στ) 

ζ) 

η) 
θ) 
ι) 
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8. Τεχνικές Προδιαγραφές

lil SOLID 2.0 
Μοντέλο: S-MONO-21
Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Είσοδος: 5.0V         2.0A

Η συσκευή lil SOLID 2.0 φέρει το σύμβολο [  ] ακολουθούμενο από το “xx-1007EMTx”, το οποίο 
υποδηλώνει ότι η lil SOLID 2.0 μπορεί να φορτιστεί μόνο με τη χρήση ενός από τα εγκεκριμένα 
μοντέλα μετασχηματιστών ρεύματος που έχουν σχεδιαστεί για τη lil SOLID 2.0.

Για να βρείτε τον μήνα και τη χρονιά παραγωγής της lil SOLID συσκευής σας, μπορείτε να 
καλέσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών και να αναφέρετε τον 14-ψήφιο κωδικό αριθμών 
και γραμμάτων που υπάρχει κάτω από το καπάκι της συσκευής σας.

Συνθήκες αποθήκευσης: σε ξηρό και σκιερό μέρος, σε θερμοκρασίας από 5 °C έως 30 °C, 
υγρασία μικρότερη από 70%.

Εξυπηρέτηση Πελατών
Αριθμός Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης:
 • 800 111 4767 (από σταθερό χωρίς χρέωση)
 • 210 4193 888 (από κινητό)
Διεύθυνση: Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.,Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, Ασπρόπυργος 19300, Ελλάδα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον καταναλωτή. Στο τέλος της διάρκειας 
ζωής του προϊόντος, οι μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια μόνο από 
εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο ανακύκλωσης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Μοντέλο S-MONO-21
Βήμα 1: Η συσκευή πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως πριν από την αποσυναρμολόγηση.
Βήμα 2: Αφαιρέστε τα Styler Decos (διακοσμητικά καλύμματα) από τις δύο πλευρές της συσκευής.
Βήμα 3:  Αφαιρέστε τις ετικέτες (μαύρα αυτοκόλλητα με εκτύπωση) και από τις δυο πλευρές και 

αφαιρέστε στη συνέχεια τις βίδες.
Βήμα 4: Αφαιρέστε το μακρύ πλαστικό στο κέντρο των δύο πλευρών.
Βήμα 5: Αφαιρέστε το περίβλημα από τα εσωτερικά εξαρτήματα.
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Βήμα 6:  Αφαιρέστε όλες τις βίδες και τα συνδετικά κομμάτια και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το 
FPCB και το PCB από το κεντρικό σώμα.

Βήμα 7: Αφαιρέστε την μπαταρία και απορρίψτε βάσει των τοπικών κανονισμών.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης RF και έχει αξιολογηθεί με βάσει τη 
φορητή κατάσταση έκθεσης σύμφωνα με το EN 62311:2008.

      Προσοχή
Να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο με ράβδους καπνού Fiit που έχουν σχεδιαστεί 
για το lil SOLID. 
Οι ράβδοι καπνού Fiit πωλούνται χωριστά.
Απαγορεύεται η πώληση της συσκευής σε ανήλικους. Η χρήση του προϊόντος δεν 
συνιστάται σε νέους και μη καπνιστές.

Τα λογότυπα lil, lil SOLID και Fiit είναι κατατεθέντα σήματα ιδιοκτησίας της KT&G Corpora-
tion και χρησιμοποιούνται από την Philip Morris Products S.A. κατόπιν σχετικής άδειας.
Το IQOS είναι σήμα κατατεθέν ιδιοκτησίας της Philip Morris Products S.A


