הוראות לשימוש בטוח
• אין לפרק או לחבל במכשיר האיוד או בקפסולות .Kilo 1K
• כל שימוש שאינו הולם ,נכון או אחראי במכשיר האיוד או בקפסולה
עלול לגרום לנזק גופני ו/או לפציעה.
• אין להשתמש בקפסולה פגומה או מעוותת.
• אין להשתמש במכשיר ללא כמות מספיקה של נוזל בקפסולה.
• יש להחליף קפסולת  Kilo 1Kלפני שכמות הנוזל אינה נראית עוד.
• אין לחשוף את מכשיר האיוד או הקפסולה לטמפרטורות גבוהות או
נמוכות מאד.
• יש לשמור את מכשיר האיוד בסביבה מוצלת ,קרירה ויבשה כאשר
אינו בשימוש.
• קפסולות  Kilo 1Kאינן מיועדות למילוי מחדש .אין לנסות ולמלא
את הקפסולה.
• אין להשתמש בקפסולות ובמכשירי האיוד  Kilo 1Kעם כל מוצר
אחר מלבד אלה מסדרת .Kilo 1K
• אין להשתמש במכשיר כאשר המחברים בין הקפסולה למכשיר האיוד
פגומים.
• אין להשתמש במכשיר האיוד בעת טעינתו.
• אין להשאיר את מכשיר האיוד בטעינה ללא השגחה.
• יש לנתק את המטען ממכשיר האיוד וממקור החשמל בסיום הטעינה.
מכשיר זה עומד בדרישות ההוראות הבינלאומיות הבאות:
הוראה  2014/30/EUבדבר תאימות אלקטרומגנטית
הוראה  2011/65/EUבדבר מגבלות על חומרים מסוכנים
הוראה  2014/40/EUבדבר מוצרי טבק
יבואן:
תימקו בירה בע"מ
רח' היובלים 30
הוד השרון
טל09-760-3030 :

הנדסה ועיצוב:
קילו אי-ליקווידס אינק.
 16831נוט אווניו
לה מירדה ,קליפורניה ,ארה"ב
ארץ יצור :סין

מכשיר איוד Kilo 1K

מדריך למשתמש

הקדמה
ברוכים הבאים למערכת האיוד הסגורה של  ,Kilo 1Kפסגת חוויית
האיוד .אנא פעלו על פי המדריך למשתמש שידריך אתכם שלב אחר שלב
כיצד להשיג ביצועים מיטביים ,לשמור על בטיחותכם ולהצליח להחליף
את עישון הסיגריות באיוד אשר איננו קשור בבערה ובחומרי הלוואי שלה.
שחרור מהיר
קפסולה מגנטית
המתוכנת להחלפה
מהירה ונוחה
ידידותי למשתמש
קפסולות קלות לשימוש
פשוט הרכיבו ואיידו
לחוויה מרגיעה (קפסולות
נמכרות בנפרד)

זרימת אוויר כפולה
עיצוב אופטימלי
לזרימת אוויר כפולה
עם פייה מדורגת לטעם
ולאיוד מיטביים
ללא דליפות
ללא נזילות
מערכת הכלה
מושלמת המונעת
דליפות ונזילות

מחוון LED
נדלק בלבן בעת שאיפה
ומתריע באדום על צורך
בטעינת הסוללה

הפעלת אוטומטית
ע"י הלחץ הנוצר
בשאיפה

עיצוב
קומפקטי ,איכותי
ויוקרתי בגימור מט

סוללה נטענת
המכשיר נטען באמצעות
חיבור מיקרוUSB-
הנמצא בתחתיתו

תכולת האריזה
 1מכשיר איוד Kilo 1K
 1מטען למכשיר איוד Kilo 1K
פרטי המוצר
מידות 115 :מ"מ  18 Xמ"מ  9.5 Xמ"מ (כולל קפסולה)
צבע :מט שחור פרמיום
קיבולת סוללה 350 :מילי-אמפר  /שעה
התקנה והוראות שימוש
• יש להסיר את שני מכסי הגומי של הקפסולה* – העליון והתחתון.
• יש להרכיב את הקפסולה על גבי מכשיר האיוד :הקפסולה מתחברת
באמצעות מנגנון מגנטי אוטומטי .עם ההרכבה תיכנס הקפסולה
למקומה בנקישה ומחוון הלד יהבהב בלבן כדי לאותת על חיבור נכון.
• פשוט לשאוף וככל שהקפסולה במקומה ,יידלק מחוון הלד בצבע
לבן בעת השאיפה.
• יש להחליף קפסולה בעת שאין בה נוזל ואין לשאוף מקפסולה כזו.
• כשמחוון הלד נדלק בצבע אדום בעת שאיפה ,יש להחליף מכשיר
איוד לכזה טעון ולטעון את הקיים.
• חשוב לדאוג לזמינות תמידית של מכשיר איוד טעון נוסף וקפסולה
רזרבית על מנת להימנע מן הפיתוי לחזור ולעשן סיגריות עם
התרוקנות הסוללה או סיום הנוזל בקפסולה.
• השימוש למעשנים בגירים בלבד.
קפסולת Kilo 1K

מכשיר איוד Kilo 1K
*קפסולות  Kilo 1Kהמכילות ניקוטין
נמכרות בנפרד

טעינה
•

שקע החיבור לטעינה מצוי בתחתית מכשיר האיוד.

•

יש לחבר את מכשיר האיוד למטען ה USB-כאשר חיבור הUSB-
חובר למקור חשמל באמצעות מתאם תקני.

•

בעת החיבור למטען ,יידלק מחוון הלד בצבע אדום.

•

לצורך טעינה מלאה נדרשות כ 1.5-שעות אך מחוון הלד ישנה
צבעו ללבן ברגע שמכשיר האיוד טעון במידה מספקת לשימוש.

•

על מנת להבטיח אורך חיים מקסימלי למכשיר האיוד ,מומלץ
להקפיד על טעינה מלאה.

•

יש לנתק את המטען ממקור החשמל בעת שאינו בשימוש.

אזהרות בנוגע למוצר
מכשיר האיוד  Kilo 1Kנועד לשימוש עם קפסולות המכילות
ניקוטין .ניקוטין הוא חומר ממכר ,עשוי להגביר את קצב פעימות
הלב ואת לחץ הדם ולגרום לסחרחורת ,לבחילה ולכאב בטן .שאיפה
של מוצר זה עלולה להחמיר בעיות נשימה קיימות .בליעה של
מרכיבים מרוכזים לא-מאודים המצויים בקפסולות עלולה לגרום
להרעלה .יש לשמור את תכולת האריזה הרחק מהישג ידם של ילדים
ושל בעלי חיים .המוצר נועד להיות חלופה לעישון סיגריות למעשנים
בגירים בלבד.
מיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני ()EEE
אין להתייחס למכשיר איוד זה המכיל סוללה כאל פסולת ביתית
רגילה ,אלא להעבירו לנקודת האיסוף המתאימה למחזור של ציוד
חשמלי ואלקטרוני.

הוראות לשימוש בטוח
• אין לפרק או לחבל במכשיר האיוד או בקפסולות .Kilo 1K
• כל שימוש שאינו הולם ,נכון או אחראי במכשיר האיוד או
בקפסולה עלול לגרום לנזק גופני ו/או לפציעה.
• אין להשתמש במכשיר ללא כמות מספיקה של נוזל בקפסולה.
• אין לחשוף את מכשיר האיוד או הקפסולה לטמפרטורות גבוהות
או נמוכות מאד.
• יש לשמור את מכשיר האיוד בסביבה מוצלת ,קרירה ויבשה כאשר
אינו בשימוש.
• קפסולות  Kilo 1Kאינן מיועדות למילוי מחדש .אין לנסות
ולמלא את הקפסולה.
• אין להשתמש בקפסולות ובמכשירי האיוד  Kilo 1Kעם כל מוצר
אחר מלבד אלה מסדרת .Kilo 1K
• אין להשתמש במכשיר כאשר המחברים בין הקפסולה למכשיר
האיוד פגומים.
• אין להשתמש במכשיר האיוד בעת טעינתו.
• אין להשאיר את מכשיר האיוד בטעינה ללא השגחה.
• יש לנתק את כבל הטעינה ממכשיר האיוד וממקור החשמל בסיום
הטעינה.

יבואן:
תימקו בירה בע"מ
רח' היובלים 30
הוד השרון
טל09-760-3030 :

היצרן:
קילו אי-ליקווידס אינק.
 16831נוט אווניו
לה מירדה ,קליפורניה ,ארה"ב
ארץ יצור הנוזל :ארה"ב
ארץ יצור הקפסולות :סין

קפסולות Kilo 1K

מדריך למשתמש

הקדמה
ברוכים הבאים למערכת האיוד הסגורה של  ,Kilo 1Kפסגת חוויית
האיוד .אנא פעלו על פי המדריך למשתמש שידריך אתכם שלב אחר שלב
כיצד להשיג ביצועים מיטביים ,לשמור על בטיחותכם ולהצליח להחליף
את עישון הסיגריות באיוד אשר איננו קשור בבערה ובחומרי הלוואי שלה.

ידידותי למשתמש
קפסולות קלות לשימוש
פשוט הרכיבו ואיידו
לחוויה מרגיעה
שחרור מהיר
קפסולה מגנטית
המתוכנת להחלפה
מהירה ונוחה

זרימת אוויר כפולה
עיצוב אופטימלי
לזרימת אוויר כפולה
עם פייה מדורגת לטעם
ולאיוד מיטביים
ללא דליפות
ללא נזילות
מערכת הכלה
מושלמת המונעת
דליפות ונזילות

תכולת האריזה
 4קפסולות חד פעמיות המכילות ניקוטין למכשיר איוד Kilo 1K

רכיבים:
גליצרול ,פרופילן גליקול ,חומרי טעם וריח מלאכותיים ,ניקוטין.

פרטי המוצר
מידות קפסולה אחת 43.4 :מ"מ  17.2 Xמ"מ  9.5 Xמ"מ
נפח קפסולה חד פעמית אחת 1.5 :מ"ל
חוזק ניקוטין 2% :לפי משקל
התקנה והוראות שימוש
• יש להסיר את שני מכסי הגומי של הקפסולה – העליון והתחתון.
• יש להרכיב את הקפסולה על גבי מכשיר האיוד :הקפסולה מתחברת
באמצעות מנגנון מגנטי אוטומטי .עם ההרכבה תיכנס הקפסולה
למקומה בנקישה ומחוון הלד יהבהב בלבן כדי לאותת על חיבור נכון.
• פשוט לשאוף וככל שהקפסולה במקומה ,יידלק מחוון הלד בצבע
לבן בעת השאיפה.
• יש להחליף קפסולה בעת שאין בה נוזל ואין לשאוף מקפסולה כזו.
• כשמחוון הלד נדלק בצבע אדום בעת שאיפה ,יש להחליף מכשיר
איוד לכזה טעון ולטעון את הקיים.
• חשוב לדאוג לזמינות תמידית של מכשיר איוד טעון נוסף וקפסולה
רזרבית על מנת להימנע מן הפיתוי לחזור ולעשן סיגריות עם
התרוקנות הסוללה או סיום הנוזל בקפסולה.
• השימוש למעשנים בגירים בלבד.

אזהרות בנוגע למוצר
קפסולות  Kilo 1Kמכילות ניקוטין .ניקוטין הוא חומר ממכר ,עשוי
להגביר את קצב פעימות הלב ואת לחץ הדם ולגרום לסחרחורת,
לבחילה ולכאב בטן .שאיפה של מוצר זה עלולה להחמיר בעיות
נשימה קיימות .בליעה של מרכיבים מרוכזים לא-מאודים המצויים
בקפסולות עלולה לגרום להרעלה .יש לשמור את תכולת האריזה
הרחק מהישג ידם של ילדים ושל בעלי חיים .המוצר נועד להיות
חלופה לעישון סיגריות למעשנים בגירים בלבד.

קפסולת Kilo 1K

מכשיר איוד Kilo 1K

