
 
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

Систем за загревање на тутун 

 

 

 
 

 

 

 

Упатство за употреба



 

 

1. Назив и компонента на секој дел 

 
 

Затворач на делот 
за вметнување 
на патрон од 
несогорлив тутун 

Капак 

Styler Deco Капак 

Копче (статусно ЛЕД светло) 
Со притискање на копчето или откако уредот ќе се приклучи во извор на 
електрична енергија преку влезот за полнење се прикажува статусот на 
наполнетост на уредот. 

Кога уредот се полни, статусните ЛЕД светла: 

• Додека уредот се полни, ЛЕД светлото за состојбата на уредот трепка. 
• Откако уредот целосно ќе се наполни, ЛЕД светлото за состојбата 
на уредот ќе се исклучи. 

 
Сина 
боја 

100~60% 

 
Црвена 
боја 

треба да се 
наполни 

* Поради природата на деловите коишто се користат за ЛЕД светлото за 
состојбата на уредот, осветленоста и бојата на ЛЕД светлото можат за 
нијанса да варираат. 

Влез за полнење 

• Наполнете го уредот пред првата употреба. 

• Потребни се приближно 2 часа за уредот целосно да се наполни и 
да може да се употреби за 25 патрони од несогорлив тутун  (бројот на  
патрони може да варира во зависност од условите за време на употреба). 

 
Користете ги само USB-кабелот и адаптерот за 

струја наменети за lil SOLID™ 2.0 коишто доаѓаат 

во пакувањето со Вашиот уред. 

 Можете да го полните уредот секогаш кога 
тоа е погодно за Вас, без оглед на статусот на 

наполнетост на батеријата. 

Портокалова 
боја 

30~1% 

Светло сина 
боја 

60~30% 

Кога ќе се отстрани 
капакот 



 

 

 

2. Содржина на пакувањето MK  

Комплет за корисникот 

Упатство за употреба и Безбедносни предупредувања и инструкции 

USB кабел Двостран 

чистач 

Уред lil SOLID 2.0 Адаптер за струја 



 

 

 

3. Безбедносни предупредувања и 
инструкции 

Пред да го користите уредот, за да можете да 
ракувате со уредот на безбеден и правилен 
начин, внимателно прочитајте ги сите 
упатства дадени во ова Упатство за 
употреба. 

Безбедносните предупредувања и 
инструкции наведени во ова Упатство за 
употреба не можат да ги опфатат сите 
ситуации коишто можат да се појават при 
користење на уредот. Секој електронски уред 
треба да се користи внимателно. 

Чувајте ги овие безбедносни 
предупредувања и инструкции за идна 
употреба бидејќи содржат важни 
информации. 

Непридржувањето кон овие упатства 
може да доведе до лични повреди. 
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Електронски уред и батерија 

• Не го користете уредот со отстранет капак. 
• Внимавајте уредот да не падне во вода. 
• Овој производ не содржи делови коишто може да ги 
сервисира корисникот. 
Не се обидувајте да ја отворите, менувате, расклопите 
или поправите батеријата или која било друга 
компонента на овој уред. 

• Доколку уредот е оштетен, модифициран, расклопен, 
менуван или потопен во течност по купувањето, не го 
активирајте уредот. 

• Не ги допирајте уредот, адаптерот за струја и USB 
кабелот доколку се прегреат, запалат, доколку има 
чад, искри или пламен. 

• Не го користете уредот доколку бил изложен на 
прекумерна топлина. 

• Не го поврзувајте уредот преку електрични жици или 
други метални материјали. Ова може да предизвика  
оштетување. 

• Не го користете уредот во средини каде што има 
запаливи материјали, течности или гасови или во 
услови со голема количина на кислород. Ова може 
да предизвика опасност од експлозија. 



 

 

 

• Уредот, адаптерот за струја и USB кабелот не треба 
да се изложуваат на течности, масла, растворувачи, 
итн. Не го допирајте уредот или неговите делови 
доколку се мокри или биле потопени во течности, 
масла, растворувачи, итн. 

• Не го чистете уредот со помош на течности, 
масла, растворувачи, итн. 

• Со уредот треба да се ракува внимателно за да не 
влегуваат туѓи материјали во делот за вметнување на 
патрон од несогорлив тутун. Не го користете уредот 
додека не се отстранат туѓите честички. 

• Доколку течноста којашто протекува од уредот  
дојде во контакт со кожата, измијте ја засегнатата 
област, вклучително и рацете и не ги допирајте 
очите. Доколку каква било течност дојде во контакт со 
очите, веднаш исплакнете ги со чиста, проточна 
вода најмалку 15 минути и побарајте лекарска 
помош. 

• Не го користете уредот доколку батеријата протекува. 
• Користете ги само USB кабелот и адаптерот за струја 

наменети за lil SOLID 2.0. Видете во делот „Технички 
податоци“ во ова Упатство за употреба за листа на 
одобрени модели на адаптер за струја. Не користете 
други кабли и адаптери за струја – ова може да 
предизвика оштетување. 
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• Полнете го уредот само во затворен простор, како 
што е прикажано со симболот . 

Употреба и складирање 
• Користете само патрони од несогорлив тутун 

специјално наменети за уредот lil SOLID. 
Перформансите на уредот не се гарантирани доколку 
го користите со други потрошни материјали. 

• Не ги модифицирајте патроните од несогорлив тутун 
на кој било начин и не додавајте супстанци во нив. 
Ова може да предизвика повреда. 

• Чувајте ги уредот, USB кабелот, адаптерот за струја и 
патроните од несогорлив тутун надвор од дофат на деца 
и домашни миленичиња во секое време. 
Внимание: Деловите можат да бидат проголтани од деца. 

• Овој уред е наменет за употреба само од страна на 
полнолетни лица и не е наменет за непушачи. 
Децата и малолетниците никогаш и под никакви 
околности не треба да го користат уредот. 

• Овој уред и патроните од несогорлив тутун се наменети 
за продажба само на полнолетни лица. 

• Не го отстранувајте капакот додека уредот е во 
употреба или веднаш по употреба бидејќи уредот 
може 



 

 

 

да биде жежок. Оставете го уредот да се олади пред да 
го отстраните капакот. 

• Дури и ако патронот од несогорлив тутун се отстрани за 
време на употреба, процесот на загревање 
продолжува. За да го запрете, исклучете го уредот со 
притискање и задржување на копчето 2 секунди. 

• Откако ќе се олади, исчистете го уредот. 
• Откако ќе го отстраните патронот од несогорлив тутун 
од уредот, не го допирајте делот со тутунот од патронот 
бидејќи ќе биде жежок по употреба. 

• Внимателно ракувајте со уредот. Не го испуштајте 
уредот и не го изложувајте на силни удари. 

• Чувањето на уредот на места со високи температури 
(како на пример во внатрешноста на возило или во 
близина на извори на топлина, како што се радијатори 
или оган), високо ниво на влажност или ниски 
температури може да ги намали перформансите на 
батеријата. 

• Батеријата на уредот ќе се испразни доколку не се 
користи подолг временски период. Наполнете го уредот 
пред употреба. 

• Патроните од несогорлив тутун специјално наменети 
за уредот lil SOLID се за еднократна употреба. Не 
вметнувајте веќе искористен патрон од несогорлив 
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тутун во уредот. Перформансите на уредот не се 
гарантирани ако се вметнуваат веќе искористени 
патрони од несогорлив тутун. 

• Патронот од несогорлив тутун никогаш не треба да се 
пали со кибрит, запалка или со кој било друг извор на 
пламен. 

• По нормална употреба можат да се појават дамки на 
патроните од несогорлив тутун или да дојде до промена 
на нивната боја. 

• Не го ставајте уредот во устата. 
• Не го користете уредот на места каде што се забранети 
електронски уреди. 

• Овој уред не е наменет за употреба од страна на лица 
со намалени физички, сетилни или ментални 
способности или од лица коишто немаат доволно 
познавања за уредот, освен ако не се под надзор или 
не им се дадат упатства за тоа како да се користи 
производот на безбеден начин со цел да ги разберат 
опасностите на коишто можат да бидат изложени. 

• Постојаната изложеност на пот, УВ-зрачење и 
хемикалии може да доведе до промена на бојата 
на внатрешноста на уредот. 

• Близина до магнетно поле може да предизвика дефект 
на уредот. 



 

 

 

 

Тутун и никотин 

• Патроните од несогорлив тутун содржат никотин 
којшто предизвикува зависност. Никотинот е природно 
присутен во тутунот којшто се користи во патроните од 
несогорлив тутун. 

• Проголтаните патрони од несогорлив тутун можат да 
претставуваат ризик од труење со никотин. Доколку 
дојде до голтање на патрони од несогорлив тутун, 
веднаш побарајте лекарска помош. 

• Најдобриот начин да ги намалите ризиците по здравјето 
поврзани со тутун е целосно да се откажете од 
консумирање тутун и никотин. 

• За откажување од пушењето цигари или за 
префрлување на други производи коишто содржат 
никотин може да биде потребно прилагодување на 
дозирањето на одредени лекови (на пример, 
теофилин, клозапин, ропинирол). 

• Користењето на патрони од несогорлив тутун коишто 
содржат никотин може да предизвика несакани 
ефекти, како што се главоболка, гадење, иритација 
на грлото или стоматитис. Доколку ги почувствувате 
овие симптоми, веднаш престанете со употреба на 
производот. 
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• Доколку сте бремени, мислите дека сте бремени или 
доите или пак имате срцеви заболувања, дијабетес, 
епилепсија, напади или други сериозни состојби 
треба целосно да се откажете од консумирање тутун 
и никотин и да се консултирате со лекар. 

• Користењето на патрони од несогорлив тутун може да 
предизвика         алергиска         реакција. 
Веднаш побарајте лекарска помош доколку 
почувствувате некој од следниве симптоми: отекување 
на лицето, усните, јазикот, итн. и/или отежнато дишење. 

Пријавување на несакани настани или 
инциденти 

• Доколку почувствувате какви било несакани 
здравствени ефекти при користење на уредот, 
консултирајте се со лекар. 

• Можете директно да пријавите каков било 
несакан настан или инцидент со контактирање на 
Центарот за грижа за корисници на 0800 77 0 77. 

• Со пријавување на несаканите ефекти можете да 
помогнете да се обезбедат повеќе информации 
за безбедноста на овој производ. 



 

 

 

4. Употреба 
 

 Чекори пред употреба 

   
Уредот е во режим на 
мирување и не работи додека 
не го активирате за прва 
употреба. За да го разбудите 
уредот притиснете и држете 
го копчето 2 секунди или 
поврзете го полначот со 
влезот за полнење. 

Додека уредот се буди,  
статусното ЛЕД светло 
трепка двапати во црвена, 
портокалова, светло сина и 
сина боја, последователно. 

Откако уредот ќе се активира, 
статусното ЛЕД светло трепка 
во светло сина боја една 
секунда и истовремено уредот 
вибрира двапати. 

 

 
 

   
Земете го Вашиот уред. Со лизгање поместете го 

затворачот на делот за 
вметнување на патрон од 
несогорлив тутун на горниот 
дел на уредот и отворете го. 

Вметнете патрон од несогорлив 
тутун наменет за lil SOLID така 
што делот со тутунот да биде 
свртен надолу и притиснете го 
патронот сѐ додека не го допре 
дното на делот за вметнување на 
патронот од несогорлив тутун. 

 

 

• Доколку го вметнете патронот од несогорлив тутун наопаку, уредот може да се расипе за време на 
употреба. Проверете ја насоката на вметнување на патрон од несогорлив тутун пред употреба. 

• Затворете го затворачот на делот за вметнување на патрон од несогорлив тутун кога уредот не се 
користи за да се спречи влегувањето на какви било супстанци внатре. 

За да се зачува батеријата, уредот ќе се врати во режим на мирување: 
🕔 доколку не се наполни во рок од 24 часа откако статусното ЛЕД светло ќе светне во црвена боја. 
② доколку не се користи во рок од 7 дена откако статусното ЛЕД светло ќе светне во портокалова, 

светло сина или сина боја. 
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 Почнете со загревање 

   
Притиснете и држете го 
копчето 2 секунди додека 
уредот не почне да 
вибрира. 

 
 
 
 
 
 
 

 Употреба 

 
 

 
 
 

 
Уредот со патрон од 
несогорлив тутун е 
подготвен за употреба. 
Уредот овозможува до 14 
вовлекувања или 5 минути, 
во зависност од тоа кое од 
двете ќе се случи попрво. 

По две секунди ЛЕД светлото 
за состојбата на уредот ќе 
почне да трепка во светло 
сина боја и уредот ќе почне 
истовремено да вибрира. 
Процесот на загревање 
започнува и трае околу 25 
секунди. Времетраењето 
на процесот на загревање 
може да варира во зависност 
од условите во кои се 
употребува. 

 

 
За сигнализирање на последните 
30 секунди од сесијата или на 
последните 3 вовлекувања, во 
зависност од тоа кое од двете ќе се  
случи попрво, уредот ќе вибрира 
еднаш и ЛЕД светлото за 
состојбата на уредот ќе трепка во 
светло сина боја до крајот на 
сесијата. 

Кога ќе заврши процесот на 
загревање, ЛЕД светлата 
за состојбата на уредот 
се вклучуваат и уредот 
истовремено вибрира. 
Ова значи дека процесот 
на загревање завршил и 
патронот од несогорлив 
тутун е подготвен за 
употреба. 

 
 

Кога сесијата ќе заврши, 
ЛЕД светлото за состојбата 
на уредот и уредот ќе се 
исклучат автоматски. Не 
треба да притискате на 
копчето. 

 

 
Притиснете и држете го копчето 2 секунди, а патронот од несогорлив тутунот отстранете 

го само ако сакате да ја запрете сесијата и употребата на уредот. 



 

 

 

 

 

 Отстранување на патронот од несогорлив тутун 

   
Одвртете го патронот од 
несогорлив тутун во една 
насока 3 или повеќе пати. 

Извадете го патронот 
од несогорлив тутун од 
уредот. 

Затворете го затворачот 
на делот за вметнување 
на патрон од несогорлив 
тутун. 

 

 
 

 Последователни употреби 

За последователна употреба, повторете ги горенаведените чекори  -  
. Уредот овозможува до 3 последователни употреби. 

Доколку патронот од несогорлив  тутун не се  отстрани  како  што е опишано  погоре може внатре да  останат остатоци 

од искористениот патрон од несогорлив тутун. 

Доколку има  остатоци внатре во делот за  вметнување на  патрон од  несогорлив тутун,  погледнете во точка од дел 

6. Решавање проблеми. 

 
3 пати 



 

 

 

5. Чистење и ракување MK  

 
 Чистење со двостраниот чистач 

   
Земете го двостраниот 
чистач. 

За користење на бришачот 
за чистење, нежно 
отворете ја страната со 

ознака ⊙. 

За користење на четката за 
чистење, нежно отворете 
ја страната со ознака . 

 

   
Отстранете го капакот од Вметнете го бришачот за Вметнете ја четката за 
уредот. чистење во уредот и исчистете чистење во уредот и исчистете 

го уредот со вртење на 
бришачот за чистење. 

го уредот со вртење на 
четката за чистење. 

 

 

* Препорачуваме да го чистите уредот по користење на 20 патрони од несогорлив тутун за 
оптимален перформанс на уредот. 

* Не го чистете уредот за време на загревањето или веднаш по користење на уредот. Оставете го 
уредот да се олади, во спротивно бришачот за чистење или четката за чистење можат да се стопат 
и да се залепат за уредот. 

* Внимавајте бришачот за чистење и четката за чистење да не дојдат во контакт со какви било 
течности, масла, растворувачи, итн. 

* Внимавајте бришачот за чистење и четката за чистење да не дојдат во контакт со очите. 
* Чувајте ги бришачот за чистење и четката за чистење подалеку од оган. 
* Треба да се внимава при користење на бришачот за чистење и четката за чистење бидејќи тие 

можат да бидат остри. 
* Употребата на други алатки за чистење освен бришачот за чистење и четката за чистење или 

употребата на прекумерна сила може да го оштети грејачот. 



 

Чистење со топлина 

 

 

 

   
Брзо притиснете на 
копчето 5 пати (во рок од 
2 секунди). 

ЛЕД светлото за 
состојбата на уредот 
трепка во портокалова 
боја во времетраење од 
90 секунди, а процесот 
на чистење се одвива 
автоматски. 

Кога ќе заврши процесот 
на чистење, ЛЕД светлото 
за состојбата на уредот 
автоматски се исклучува, 
а уредот вибрира 2 пати. 

 

 

* Чистење со топлина значи загревање на остатоците залепени на грејачот. Грејачот може да 
биде многу жежок, па не дозволувајте ништо да стапи во контакт со грејачот за време на или 

веднаш по чистењето со топлина. 



 

 

 

6. Решавање проблеми MK  
 

 Не можам да го вметнам патронот од несогорлив тутун во уредот. 

Доколку има остатоци од претходниот патрон од несогорлив тутун внатре во делот  
за вметнување на патронот, тогаш новиот патрон од несогорлив тутун не може да се 
вметне. 
За да ги отстраните остатоците повлечете го капакот од уредот и обидете се повторно 
да го вметнете патронот од несогорлив тутун. 

   
Проверете дали има 
остатоци внатре во делот 
за вметнување на патрон 
од несогорлив тутун. 

Доколку има остатоци 
од искористен патрон од 
несогорлив тутун, извадете 
го капакот од уредот. 

Отстранете ги остатоците 
од капакот. 

 Мојот уред не работи. 

ЛЕД светлото за состојбата ЛЕД светлото за состојбата ЛЕД светлото за состојбата на 
на уредот свети во црвена 
боја 3 секунди и уредот 
истовремено вибрира 
3 пати. Батеријата не 
е доволно 
наполнета. 
Наполнете го уредот. 

на уредот трепка во 
црвена боја 5 пати. Уредот 
не работи правилно. 
Ресетирајте го уредот. 

уредот трепка во портокалова 
боја 3 секунди. По 3 
последователни сесии уредот 
автоматски ќе се олади. 
Почекајте да се стабилизира 
температурата на уредот. 

 

 
* За Ваша безбедност, уредот не може да се користи повеќе од 3 пати во рок од 18 минути бидејќи треба 

да се олади. Треба да поминат 3 минути и 30 секунди пред да имате уште една сесија. 



Како да го ресетирам уредот? 

 

 

 

 

   
Притиснете и задржете го 
копчето 8 секунди, дури 
и ако уредот почне да 
вибрира по 2 секунди. 

Уредот се ресетира, а 
ЛЕД светлото за 
состојбата 
на уредот трепка двапати 
во црвена, портокалова, 
светло сина и сина боја, 
последователно. 

Кога уредот е целосно 
ресетиран, ЛЕД светлото 
за состојбата на уредот 
свети во светло сина боја 
1 секунда и истовремено 
уредот вибрира двапати. 

 

 Времетраењето на користење е премногу кратко. 

Уредот е наменет да овозможи користење до 14 вовлекувања или 5 минути, 
во зависност од тоа кое од двете ќе се случи попрво. 

 

 
7. Одлагање на уредот     

 

• Уредот користи литиум-јонска батерија. Одложете го уредот во согласност со 
важечките прописи. 

• Контактирајте ги локалните општински власти за да дознаете повеќе за одлагањето 
на уредот и на адаптерот за струја. 



 

 

 

8. Технички податоци MK  
 

lil SOLID 2.0 

Модел: S-MONO-21 

Вид на батерија: Ли-јонска батерија на 

полнење Влез: 5,0V 2,0A 

Земја на потекло: Малезија 

Производител: ELENTEC CO., 

LTD. 

64-3, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

 
lil SOLID 2.0 е означен со симболот [ ] проследен со „xx-1007EMTx“, што покажува дека 
lil SOLID 2.0 може да се полни само со користење на одобрените модели на адаптери за 
струја наменети за lil SOLID 2.0. 

 
Адаптер за струја 

Модел: HM-1007EMTE 

Влез: 100-240V~ 50-60Hz 0,35A 

Излез: 9,0V 1,67A или 5,0V 2,0A 

Земја на потекло: Виетнам 

Производител: HAEM VINA Co., 

Ltd 

Lot B4, Song Khe – Noi Hoang Industrial Zone, Song Khe Commune, Bac Giang 

City, Bac Giang Province, Виетнам 

 

USB кабел 

Земја на потекло: Виетнам 

Производител: CRESYN HANOI CO., 

LTD 

Dong Tho Industrial Complex, Dong Tho Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province, Виетнам 

Компатибилен со тип Ц 

 

Двостран чистач 

Земја на потекло: Малезија 

Производител: ELENTEC CO., 

LTD. 

64-3, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 



 

 

 

Услови за складирање: во суви, климатизирани простории, 

температурен режим: од 5 °C до 30 °C релативна влажност помала од 70%. 

 

Листата на елементи вклучени во Вашиот електричен систем за загревање на тутунот 
lil SOLID е наведена на пакувањето. 

 

Очекуваниот век на употреба на деловите на lil SOLID системот за загревање на 
тутун е 12 месеци од датумот на купување. Доколку уредот и неговите делови 
функционираат правилно по назначениот период, може да продолжите да го 
користите и понатаму. 

 
 

Корисничка поддршка: 0800 77 0 77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Внимание 

Користете го овој уред само со патрони од несогорлив тутун наменети за lil SOLID. 

Овој уред е наменет само за полнолетни и не е наменет за непушачи. 

Патроните од несогорлив тутун се продаваат одделно. 

 
lil и lil SOLID се трговски марки во сопственост на „KT&G Corporation“ и се користат со 

лиценца од страна на Philip Morris Products S.A. 

IQOS е трговска марка во сопственост на Philip Morris Products S.A. 

 
Потврда за усогласеност 

Производот е во согласност со важечките стандарди. 
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	Чувајте ги овие безбедносни предупредувања и инструкции за идна употреба бидејќи содржат важни информации.
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