
IQOS 3 MULTI

Brugervejledning 



1. TÆND
Tryk og hold IQOS 
Multi-knappen i 4 sekunder, 
og slip så. Batteristatuslampe 
og knap- og statuslampe 
vil blinke.

2. ÅBEN
Drej låget mod urets retning. 

Sådan bruger du IQOS Multi

IQOS 3 Multi

Opladerport

Batteristatuslampe
Knap- og statuslampe Cap

Låg

4″



3. INDSÆT TOBAKSPIND
Indsæt og tryk let 
på tobakspinden til linjen 
på filtret.

4. START OPVARMNING
Hold knappen, indtil IQOS 
Multi vibrerer, og knap- og 
statuslampen blinker hvidt.

Sådan bruger du IQOS Multi

Power Adaptor Opladerkabel

1″



Sådan bruger du IQOS Multi

IQOS Rengøringskit IQOS Rengøringssticks

6. NÆSTEN FÆRDIG
For at signalere, at der 
er 30 sekunder tilbage, 
vil IQOS Multi vibrere  
to gange og knap- og 
statuslampen blinke hvidt. 

5. START OPVARMNING
Hold knappen nede, 
indtil IQOS Multi vibrerer, 
og knap- og statuslampen 
blinker hvidt.



INVOLVÉR DIG MED IQOS
For komplet brugerguide og Kundeservice, besøg  
www.iqos.com

Download IQOS Connect-appen på Google Play*

*Google Play og Google Play-logoet er varemærker, som tilhører Google LLC. 
*IQOS Connect-appen er muligvis ikke tilgængelig i dit land.

7. FJERN TOBAKSPIND 
Træk hætten opad, og fjern 
den brugte tobakspind.

FOR AT RENGØRE
Træk hætten opad, 
og fjern den. Indsæt 
IQOS-rengøringsværktøjet, 
og drej forsigtigt rundt. 
Rengør dagligt for at få den 
optimale oplevelse. 

Sådan bruger du IQOS Multi



10″

Hurtige tips

TJEK BATTERISTATUS
Klik på IQOS Multi-knappen  
for at tjekke batteriniveau.

NULSTIL
Tryk og hold IQOS Multi-
knappen i 10 sekunder,  
og slip så. Batteristatuslampe 
og knap- og statuslampe vil 
fade ind, blinke to gange og 
derefter progressivt fade ind 
for at bekræfte en nulstilling.

LAMPE BLINKER RØDT
Nulstil IQOS Multi. Hvis 
lamper fortsætter med 
at blinke, kontakt da 
Kundeservice.

LAMPE BLINKER HVIDT  
TO GANGE
IQOS Multi ligger uden  
for driftstemperatur  
(<0 °C/>50 °C). Vent, indtil 
apparatet er inden for 
temperaturgrænserne.



SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER

LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER, OG GEM DEM

Sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne i dette dokument 
kan ikke dække alle omstændigheder og situationer,  
der måtte opstå. Forsigtighed og omhu er vigtigt ved brug eller 
vedligeholdelse af ethvert elektronisk produkt. Brug altid dette 
produkt i overensstemmelse med producentens instruktioner 
for at reducere risikoen for skader. Dette produkt indeholder 
ingen dele, der kan vedligeholdes af brugeren. Forsøg ikke 
at åbne, ændre eller reparere nogen komponent af dette 
produkt eller at erstatte nogen komponenter eller batterier.  
Det kan medføre personskade. Brug aldrig dette produkt 
i nærheden af letantændelige materialer, væsker eller 
gasser. Dette produkt må kun oplades ved brug af 
meget lav spænding. Oplad kun dette produkt indendørs. 
Symbolet  indikerer, at der kræves en særlig 
aftagelig strømforsyning for at tilslutte dette produkt til 
elnettet. Strømforsyningens typereference er markeret 
tæt på symbolet. Strømforsyningens typereference 
opgives som SxxA3x, der betyder, at forskellige adaptorer 
kan bruges til at oplade dette produkt, afhængigt  
af den pågældende regions stik. Oplad kun dit produkt med 
en af de følgende godkendte IQOS™ AC Power Adaptor-
modeller: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, 
S21A27. Rør ikke ved dette produkt, hvis det bliver vådt 
eller nedsænkes i nogen form for væske. Kast ikke og udsæt 
ikke produktet for stærke stød. Forsøg aldrig at røre ved 
varmebladet. Det kan forårsage personskade eller skade 

This symbol indicates  
that caution is required  
when operating the product.



på varmebladet. Holdes altid uden for børns rækkevidde,  
og sørg for, at de ikke leger med dette produkt. Dette produkt 
er ikke beregnet til brug af personer med nedsat fysisk, 
sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på viden, 
medmindre de er under supervision eller instrueret i at bruge 
dette produkt sikkert og forstår de risici, det indebærer.  
Brug ikke dette produkt under de følgende omstændigheder:  
i) Hvor brug af elektroniske apparater er forbudt, ii) På eller  
i nærheden af varmekilder som radiatorer eller bål, iii) Hvis det 
er beskadiget, modificeret eller i stykker, og iv) Hvis det har 
været udsat for ekstrem varme eller fugt.
BEMÆRK

IQOS virker udelukkende sammen med tobakspinde.  
Brug aldrig IQOS sammen med en cigaret eller lignende 
produkter eller tobakspinde eller tilbehør, der ikke er godkendt 
af producenten. Fjern ikke en tobakspind, mens den er i brug. 
Tobakspinde er udelukkende til engangsbrug og bør aldrig 
bruges igen ved at antænde med lighter, tændstik eller anden 
flammekilde.
Tobak og helbredsmæssige virkninger
• IQOS er ikke risikofri.
• Tobakspinde indeholder nikotin, der er afhængighedsskabende. 
• Den bedste måde at reducere tobaksrelaterede helbredsrisici på er ved helt at 

holde op med at bruge tobak og nikotin. 
Nikotin
• Nikotin findes naturligt i den tobak, der bruges i tobakspinde. 
• Nikotin er vanedannende og kan forårsage de samme bivirkninger som de, der er 

forbundet med andre produkter, der indeholder nikotin, såsom hovedpine, kvalme 
eller halsirritation. Hvis du oplever disse symptomer, skal du stoppe med at bruge 
tobakspinde og konsultere en sundhedsfaglig person. 

• IQOS er ikke beregnet til personer med hjerteproblemer eller diabetes.
• IQOS bør ikke bruges under graviditet eller amning. 
• Hvis du er gravid, ammer eller tror, du er gravid, bør du helt stoppe med brugen 

af tobak og nikotin og konsultere en sundhedsfaglig person. 
Børn og unge
• IQOS er udelukkende tiltænkt voksenbrug. 
• Børn og unge bør under ingen omstændigheder bruge IQOS.



 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION
ADVARSEL    Kvælningsfare og fare ved indtagelse

• Hold tobakspinde uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
• KVÆLNINGSFARE – tobakspinde indeholder små dele. 
• FARE VED INDTAGELSE – Hvis en tobakspind sluges, skal du øjeblikkelig søge 

lægehjælp, da der er risiko for nikotinindtagelse.
ADVARSEL    Risici ved batterier

• IQOS drives af forseglede Lithium-ion-batterier (Li-on). Under normale 
omstændigheder er batteriet forseglet. Hvis batteriet lækker væske, skal du 
tage disse forholdsregler:

• Hvis du sluger batterivæske, søg øjeblikkelig lægehjælp. Forsøg ikke at 
fremkalde opkastninger eller at indtage mad eller drikke. 

• Hvis væsken inhaleres, få frisk luft og søg medicinsk rådgivning. 
• Ved hudkontakt, vask hænderne grundigt, og rør ikke ved øjnene. 
• I tilfælde af kontakt med øjne, skyl straks med rindende vand i mindst  

15 minutter, og søg lægehjælp.
FORSIGTIG    Risiko for opvarmede luftpartikler

• Når du bruger IQOS under varme og fugtige vejrforhold, vil vandet  
i luftpartiklerne få luftpartiklerne til at føles meget varme. 

• For at undgå dette bør du opbevare tobakspinde tørt og køligt. Udsæt ikke 
produktet for høj fugtighed eller direkte sollys. Brug ikke IQOS under varme 
forhold eller i perioder med høj luftfugtighed

• Hvis du oplever ubehag, så stop med at bruge produktet, og kontakt  
en sundhedsfaglig person.
FORSIGTIG    Risiko for allergisk reaktion

• IQOS kan forårsage allergisk reaktion. 
• Stop med at bruge IQOS, og søg lægehjælp straks, hvis du oplever nogle 

af følgende symptomer, der kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion: 
hævelser i ansigt, læber, tunge, gummer, hals eller krop, åndedrætsbesvær eller 
pibende vejrtrækning.

Indberetning af utilsigtede hændelser
Hvis du oplever en uønsket effekt på dit helbred ved brug af IQOS,  
skal du konsultere en sundhedsfaglig person.
Du kan indberette enhver utilsigtet hændelse direkte ved at kontakte din lokale 
Kundeservice (se flere detaljer i Kundeservice- og garantifolderen).
Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at skaffe mere information om 
sikkerheden omkring dette produkt.
For mere information, se venligst www.iqos.com.

INFORMATION OM BORTSKAFFELSE AF IQOS 3 MULTI
Gælder i hele EU og EEA

Dette symbol på produktet eller dets emballage betyder, at dette produkt 
eller dele af det (inklusive batterier) ikke må bortskaffes med det øvrige 
husholdningsaffald. I stedet er det dit eget personlige ansvar at skaffe dig 
af med det tiloversblevne udstyr ved at aflevere det på en genbrugsstation 

eller et andet opsamlingssted for elektronikaffald. Brugte batterier kan blandt 
andet afleveres uden omkostninger for dig, hvor du har købt produktet.
Affaldssortering og genbrug af udtjent udstyr vil (inklusive batterier) hjælpe 
med at bevare naturressourcer og sikre, at det genanvendes på en måde,  
der sikrer både menneskers sundhed og naturen. At skaffe sig af med usorteret 
husholdningsaffald ved eksempelvis afbrænding eller på lossepladser kan have 
negativ effekt på miljøet og på menneskers helbred. 



For mere information om, hvor du kan komme af med dit gamle udstyr til genbrug, 
kan du kontakte dit lokale borgerservicekontor, din ejendoms affaldsselskab eller 
butikken, hvor du anskaffede produktet. 
Den lokale importør vil finansiere behandlingen og genanvendelsen af 
affaldsudstyr, der returneres til disse opsamlingssteder i henhold til gældende 
lokale regler.

Fjernelse af batterier (bortskaffelse og genanvendelse) 
Batterier må ikke fjernes af forbrugeren. Når produktet er udtjent, er det kun en 
autoriseret genbrugsstation, der på en sikker måde må fjerne batterierne ved at 
følge disse trin.
IQOS 3 Multi (A1405):
Trin 1. Kontrollér spændingen: Enheden skal være helt afladet, før den skilles ad.
Trin 2. Afmontering af det bagerste hus (det anbefales at bruge en borelære):  
Fjern husets kroge, som er placeret på undersiden af enheden (på siden tæt på 
USB-stikket). Det bagerste hus kan nu fjernes.
Trin 3. Afmontering af underenhed: Udvid begge sider af chassiset, der er presset 
ud, og fjern derefter den indvendige underenhed.
Trin 4. Fjernelse af batteri: Træk forsigtigt batteriet væk fra den selvklæbende 
bagside. Fjern skruerne, der sikrer printkortet, og tag derefter forsigtigt batteriet 
og printkortet ud af huset. Afmonter batteriledningen med det relevante værktøj 
(AVX 06-9296-7001-01-000).
Trin 5. Bortskaffelse: Bortskaf batteri, enhed og printkort i overensstemmelse med 
lokale regulativer.

Hermed erklærer Philip Morris Products S.A., at IQOS 3 Multi er i overensstemmelse med 
de essentielle krav og andre betingelser i Direktiv 2014/53/EU Den officielle erklæring om 
overensstemmelse kan findes på:
www.pmi.com/declarationofconformity.
IQOS 3 Multi Model A1405 opererer inden for frekvensbåndet 2,402-2,480GHz med en 
maksimal R-udgangseffekt på 7,0 dBm.
Designet og fremstillet på autorisation fra Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, Schweiz.

Bluetooth®-ordet, -mærket og -logoet er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, 
Inc., og enhver brug af disse mærker af Philip Morris Products S.A. og partnere sker under 
licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

TEKNISKE DATA

IQOS 3 Multi – Model: A1405
Batteritype: Genopladeligt 
Li-ion-batteri
Input: 5 V   2 A
Bluetooth® 4.1

USB Type C-kabel

 

IQOS Power Adaptor
Model: S52A21, S21A20, S21A22, 
S21A23, S21A25, S21A27
Input: 100-240 V~ 50/60 HZ 0,3 A
Output: 5 V    2 A
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