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Când capacul 
este scos

Căpăcel din plastic

Port de încărcare

Clapetă laterală
din plastic
Buton (Indicatori LED de stare)
Prin apăsarea butonului sau odată ce dispozitivul este conectat la o priză prin 
portul de încărcare, se afișează starea de încărcare a dispozitivului.

Încărcați dispozitivul înainte de prima utilizare.
Încărcarea completă durează aproximativ
2 ore și asigură utilizarea a aproximativ 25 de 
rezerve din tutun (numărul de rezerve din tutun 
poate varia în funcție de mediul de utilizare).

Capacul elementului 
pentru inserare a 
rezervei din tutun

Utilizați doar cablul USB și adaptorul de alimentare 
proiectat pentru lil SOLID™ 2.0 care sunt livrate 
împreună cu dispozitivul dvs.

Puteți încărca dispozitivul ori de câte ori vă este 
convenabil, indiferent de nivelul de încărcare a bateriei.

Când dispozitivul este încărcat, LED-urile de stare:
• LED-ul de stare clipește în timp ce dispozitivul se încarcă.
• LED-ul de stare se stinge după ce dispozitivul este complet încărcat.

*    Datorită naturii pieselor utilizate pentru LED-ul de stare, luminozitatea și 
culoarea luminii LED pot varia ușor.

Albastru

100~60%

Albastru Rece   

60~30%

Portocaliu

30~1%

Roșu 
este necesară 
încărcarea

1. Denumirea și componenta fiecărei părți
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2. Conținutul cutiei

Dispozitiv lil SOLID 2.0

Setul utilizatorului
Ghidul Utilizatorului, Avertismente și Instrucțiuni de Siguranță și Garanție

Cablu USBAdaptor de alimentare Dispozitiv de 
curățare din 
plastic
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3.  Avertismente și instrucțiuni de 
siguranță

Citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest Ghid 
de utilizare înainte de operare pentru a utiliza 
dispozitivul într-un mod sigur și corect.

Avertismentele și instrucțiunile de siguranță 
prezentate în acest Ghid de utilizare nu pot 
acoperi toate situațiile posibile care ar putea 
apărea în timpul utilizării dispozitivului. 
Utilizați și întrețineți dispozitivul electronic cu 
atenție și prudență.

Păstrați aceste avertismente de 
siguranță și instrucțiuni pentru referințe 
ulterioare, deoarece conțin informații 
importante.
     Nerespectarea acestor instrucțiuni poate 
duce la vătămări.
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Dispozitivul electronic și bateria
• Nu utilizați dispozitivul cu capacul scos.
• Aveți grijă să nu scufundați dispozitivul în apă.
•  Acest produs nu conține piese care pot fi reparate 

de utilizator. Nu încercați să deschideți, să  
modificați, să dezasamblați sau să reparați bateria 
sau orice componentă a acestui dispozitiv.

•  Dacă dispozitivul pare să fie deteriorat, modificat, 
dezasamblat sau scufundat în lichid după  
procurare, nu porniți dispozitivul.

•  Nu atingeți dispozitivul, adaptorul de alimentare 
sau cablul USB dacă acestea sunt supraîncălzite, 
fumegă, se aprind, produc scântei sau ard.

•  Nu utilizați dispozitivul dacă a fost expus la căldură 
excesivă.

•  Nu conectați dispozitivul prin fire electrice sau 
alte materiale metalice. Acest lucru poate provoca 
daune.

•  Nu utilizați dispozitivul acolo unde sunt prezente 
materiale inflamabile, lichide, gaze sau în condiții cu 
alimentare ridicată cu oxigen. Acest lucru prezintă 
un pericol de explozie.
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•  Dispozitivul, adaptorul de alimentare și cablul USB 
nu trebuie expuse la lichide, uleiuri, solvenți etc.
Nu atingeți dispozitivul sau părțile sale dacă
acestea devin umede sau au fost scufundate în 
lichide, uleiuri, solvenți, etc.

• Nu curățați dispozitivul utilizând lichide, uleiuri,   
  solvenți, etc.
•  Fiți atenți ca în elementul pentru inserarea rezervei 

din tutun să nu intre obiecte străine.
Nu utilizați dispozitivul decât dacă particulele 
străine au fost îndepărtate.

•  În cazul în care lichidul scurs din baterie intră în contact 
cu pielea, spălați zona afectată, inclusiv mâinile, și nu 
atingeți ochii. În cazul în care lichidul scurs din baterie 
intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă curată, 
timp de cel puțin 15 minute și consultați imediat un 
medic.

• Nu utilizați dispozitivul dacă bateria are scurgeri.
•  Utilizați numai cablul USB și adaptorul de alimentare 

proiectate pentru lil SOLID 2.0. Nu utilizați alte cabluri 
și adaptoare de alimentare - acest lucru poate duce 
la deteriorarea dispozitivului.
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Utilizare și stocare
•  Utilizați numai rezerve din tutun Fiit™ special concepute 

pentru dispozitivul lil SOLID. Performanța dispozitivului 
nu este garantată dacă îl utilizați cu alte produse.

•  Nu modificați în niciun fel rezervele din tutun Fiit și 
nu adăugați nici o substanță în rezervele din tutun 
Fiit. Acest lucru poate provoca răniri.

•  Nu lăsați dispozitivul, cablul USB, adaptorul de alimentare 
și rezervele din tutun la îndemâna copiilor și a animalelor 
de companie. Atenție: Conține piese ce pot fi înghițite 
de copii.

• Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării de 
  către adulți. Copiii și minorii nu trebuie să utilizeze 
  dispozitivul sub nicio formă.
•  Dispozitivul și rezervele din tutun sunt interzise spre 

vânzare minorilor.
•  Nu scoateți capacul în timp ce dispozitivul este în 

uz sau imediat după utilizare, deoarece dispozitivul 

•  Încărcați dispozitivul numai în interior, după cum 
indică simbolul .
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poate fi fierbinte. Lăsați dispozitivul să se răcească 
înainte de a scoate capacul.

•  Chiar dacă rezerva din tutun este îndepărtată în timpul 
utilizării, procesul de încălzire continuă. Pentru a-l opri, 
deconectați dispozitivul apăsând Butonul timp de 2 
secunde.

• Curățați dispozitivul după răcire.
•  După scoaterea rezervei din tutun din dispozitiv, nu 

atingeți partea de tutun a rezervei, deoarece aceasta 
va fi fierbinte după utilizare.

• Manipulați dispozitivul cu grijă. Nu scăpați acest 
  dispozitiv și nu îl supuneți unui șoc puternic.
•  Depozitarea dispozitivului în locuri cu temperaturi ridicate 

(cum ar fi în interiorul unui vehicul sau în apropierea 
surselor de căldură, spre exemplu radiatoare sau 
flacără), umiditate ridicată sau temperaturi scăzute, 
poate reduce performanța bateriei.

•  Bateria dispozitivului se va epuiza dacă dispozitivul 
nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp. 
Reîncărcați dispozitivul înainte de utilizare.

•  Rezervele din tutun Fiit, special concepute pentru 
  dispozitivul lil SOLID, sunt de unică folosință. Nu   
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  introduceți în dispozitiv o rezervă din tutun utilizată. 
  Performanța dispozitivului nu este garantată dacă  
  rezervele din tutun uzate sunt reintroduse.
• Rezerva din tutun niciodată nu trebuie aprinsă cu un   
  chibrit, cu o brichetă sau cu orice altă sursă de flacără.
•  Rezervele din tutun Fiit pot prezenta pete sau 
  decolorare după utilizarea normală.
• Nu introduceți dispozitivul în gură.
•  Nu folosiți dispozitivul în locuri unde utilizarea 
  dispozitivelor electronice este interzisă.
•  Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de către persoane 

cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, 
sau care nu au experiență și cunoștințe relevante, 
decât dacă sunt supravegheate sau au primit 

   instrucțiuni referitoare la modul de utilizare și înțeleg  
   riscurile implicate.
•  Exteriorul dispozitivului se poate decolora atunci când 

este expus în mod repetat la transpirație, raze UV și 
substanțe chimice.

•  Proximitatea de câmpuri magnetice poate cauza 
defecțiuni ale dispozitivului.
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•  Rezervele din tutun Fiit conțin nicotină, care provoacă 
dependență. Nicotina este prezentă în mod natural în   
tutunul utilizat în rezervele din tutun.

•  Rezervele din tutun înghițite pot prezenta risc de 
  intoxicație cu nicotină. Dacă rezervele din tutun sunt  
  înghițite, solicitați imediat asistență medicală.
•  Cea mai bună modalitate de a reduce riscurile 

pentru sănătate legate de tutun este să renunțați 
complet la consumul de tutun și nicotină.

•  Renunțarea la fumatul de țigări sau trecerea la alte 
produse care conțin nicotină pot necesita ajustarea 
dozării anumitor medicamente (de exemplu teofilină, 
clozapină, ropinirole).

•  Utilizarea rezervelor din tutun ce conțin nicotină 
poate provoca reacții adverse ca cefalee, greață, 
iritație a gâtului sau stomatită. Dacă prezentați 
aceste simptome, opriți imediat utilizarea produsului.

•  Dacă sunteți gravidă, credeți că ați putea fi gravidă, 
alăptați sau aveți boli de inimă, diabet, epilepsie, 
convulsii sau alte afecțiuni grave, trebuie să renunțați 

Tutun și nicotină
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•  Dacă vă confruntați cu orice efect nedorit asupra 
sănătății atunci când utilizați dispozitivul, consultați 
un specialist din domeniul sănătății.

•  Puteți raporta orice eveniment sau incident advers 
direct, contactând Serviciul Asistență Clienți la
0 800 02 400.

•  Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la 
furnizarea de informații suplimentare privind 
siguranța acestui produs.  

complet la consumul de tutun și nicotină și să 
  consultați un specialist din domeniul sănătății.
•  Utilizarea rezervelor din tutun poate provoca o reacție 

alergică. Solicitați imediat asistență medicală dacă 
prezentați oricare dintre următoarele simptome: 
umflarea feței, buzelor, limbii etc., și/sau dificultăți de 
respirație.

Raportarea evenimentelor sau incidentelor
adverse
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4. Utilizare

Dispozitivul este în modul de 
repaus și nu funcționează decât 
dacă este pornit pentru prima
utilizare. Pentru a porni dispozitivul, 
apăsați butonul timp de 2 secunde 
sau conectați încărcătorul la 
portul de încărcare.

•  Dacă introduceți rezerva din tutun invers, dispozitivul se poate defecta în timpul utilizării. Înainte de utilizare, 
verificați direcția de introducere a rezervei din tutun.

•  Închideți capacul elementul pentru inserare a rezervei din tutun atunci când dispozitivul nu este utilizat pentru 
a preveni pătrunderea oricăror substanțe străine în interior.

Luați dispozitivul.  Glisați și deschideți capacul 
elementului pentru inserare a 
rezervei din tutun din partea 
de sus a dispozitivului.

Introduceți o rezervă din tutun Fiit, 
concepută pentru lil SOLID, în elementul 
pentru inserare a rezervei din tutun, 
cu partea de tutun orientată în jos, și 
apăsați rezerva din tutun până când 
atinge partea inferioară a părții de 
inserție a rezervei din tutun.

În timp ce dispozitivul se 
pornește, LED-ul de stare 
clipește de două ori în roșu, 
portocaliu, albastru rece și 
albastru, secvențial.

Odată ce dispozitivul este 
activat, LED-ul de stare 
clipește în albastru rece timp 
de o secundă și vibrează de 
două ori, simultan.

Pașii înainte de utilizare

Pentru a economisi durata de viață a bateriei, dispozitivul va reveni la modul de repaus:
① dacă nu este încărcat timp de 24 de ore atunci când ledul de stare este roșu.
② dacă nu este utilizat timp de 7 zile atunci când ledul de stare este portocaliu, albastru rece sau albastru.
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Apăsați butonul timp de
2 secunde până când veți 
simți o vibrație.

Dispozitivul cu rezerva din
tutun Fiit este gata de utilizare. 
Aveți până la 14 pufuri sau
5 minute, oricare dintre 
acestea survine mai întâi.

Apăsați butonul timp de 2 secunde și scoateți rezerva din tutun numai dacă doriți să opriți sesiunea 
și utilizarea dispozitivului.

După 2 secunde, LED-ul de 
stare clipește în albastru rece, 
iar vibrațiile apar simultan.
În aproximativ 25 de secunde,
începe procesul de preîncălzire.
Durata procesului de 
preîncălzire poate varia în 
funcție de mediul de utilizare.

Pentru a semnala ultimele 
30 de secunde de utilizare 
sau ultimele 3 pufuri, oricare 
dintre acestea survine mai 
întâi, dispozitivul va vibra o 
singură dată, iar LED-ul de 
stare va clipi în albastru rece, 
până la sfârșitul sesiunii.

Când procesul de preîncălzire 
se termină, luminile LED de 
stare se aprind și vibrațiile 
apar simultan. Aceasta 
înseamnă că procesul de 
preîncălzire s-a încheiat, iar 
rezerva din tutun este gata 
de utilizare.

Când sesiunea se încheie, 
LED-ul de stare și dispozitivul 
se opresc automat. Nu este 
necesar să apăsați butonul.

Porniți dispozitivul

Utilizare
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Pentru utilizare consecutivă, vă rugăm să repetați pașii      -      enumerați mai sus.
Dispozitivul oferă până la 3 utilizări consecutive.

Utilizări consecutive

Rotiți rezerva din tutun într-o 
direcție de 3 ori sau mai mult.

Închideți capacul elementului 
pentru inserare a rezervei 
din tutun.

Scoateți rezerva din tutun din 
dispozitiv.

DE 3 ORI

Dacă rezerva din tutun nu este îndepărtată în modul descris mai sus, resturile de tutun folosit pot rămâne în interior.
Dacă exista unele resturi în interiorul elementului pentru inserare a rezervei din tutun, consultați punctele        - 6 din 
ghidul pentru Înlăturare defecțiuni.

Scoaterea rezervei din tutun

5. Curățarea și manipularea

Luați Dispozitivul de curățare. Pentru a utiliza Periuța de 
curățare, ușor, deschideți 
partea cu marcajul      .

Pentru a utiliza Ștergătorul 
de curățare, ușor, deschideți 
partea cu marcajul ⊙.

Curățarea cu Dispozitiv de Curățare din plastic
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Apăsați rapid butonul de 5 ori 
(în decurs de 2 secunde).

Când procesul de curățare se 
termină, LED-ul de stare se 
stinge automat și dispozitivul 
vibrează de 2 ori.

LED-ul de stare clipește în portocaliu,
timp de 90 de secunde, iar procesul 
de curățare se desfășoară automat.

*  Curățarea prin încălzire înseamnă încălzirea resturilor lipite de elementul de încălzire. Elementul de 
încălzire se poate înfierbânta foarte tare, așa că nu lăsați nimic să intre în contact cu elementul de 
încălzire în timpul sau imediat după curățarea prin încălzire.

Curățarea prin încălzire

* Pentru performanțe optime ale dispozitivului, Vă recomandăm să curățați dispozitivul după utilizarea a 20 de rezerve din tutun.
*      Nu curățați dispozitivul în timpul încălzirii sau imediat după utilizarea dispozitivului. Lăsați dispozitivul să se  

răcească, altfel Ștergătorul de curățare sau Periuța de curățare se poate topi și se poate lipi de dispozitiv.
* Ștergătorul de curățare sau Periuța de curățare nu trebuie să intre în contact cu niciun lichid, ulei, solvent, etc.
* Ștergătorul de curățare sau Periuța de curățare nu trebuie să intre în contact cu ochii.
* Ștergătorul de curățare sau Periuța de curățare nu trebuie să intre în contact cu focul.
* Utilizați Ștergătorul de curățare și Periuța de curățare cu prudență, deoarece acestea pot fi ascuțite.
*  Utilizarea altor instrumente de curățare în afară de Ștergătorul de curățare sau Periuța de curățare sau 

utilizarea forței excesive poate deteriora elementul de încălzire.

Îndepărtați capacul de pe 
dispozitiv.

Introduceți Periuța de Curățare în 
dispozitiv și curățați dispozitivul, 
rotind Periuța de curățare.

Introduceți Ștergătorul de curățare 
în dispozitiv și curățați dispozitivul, 
rotind Ștergătorul de curățare.
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6. Înlăturarea defecțiunilor

Dacă există resturi din rezerva din tutun anterioară în interiorul elementului pentru inserare 
a rezervei din tutun, introducerea nu va fi posibilă. Scoateți resturile trăgând capacul din 
dispozitiv și încercați să introduceți din nou rezerva din tutun.

Verificați dacă există reziduuri 
în interiorul elementului pentru 
inserare a rezervei din tutun.

LED-ul de stare clipește cu lumină 
roșie timp de 3 secunde și vibrațiile 
apar de 3 ori, simultan. Bateria este 
insuficientă. Încărcați dispozitivul.

Scoateți resturile din capac.

LED-ul de stare clipește cu lumină 
portocalie timp de 3 secunde. După 
3 sesiuni consecutive, dispozitivul 
se va răci automat. Așteptați până 
când temperatura dispozitivului va 
reveni la normal.

Dacă există reziduuri ale unei 
rezerve din tutun folosite, 
scoateți capacul din dispozitiv.

LED-ul de stare clipește cu 
lumină roșie de 5 ori. Dispozitivul 
funcționează defectuos. Resetați 
dispozitivul.

Nu pot introduce rezerva din tutun în dispozitiv.

Dispozitivul meu nu funcționează.

*  Pentru siguranța dvs., dispozitivul nu poate fi utilizat de mai mult de 3 ori în decurs de 18 minute,  
deoarece trebuie să se răcească. Va dura 3 minute și 30 de secunde înainte de a putea avea o 
nouă sesiune.
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Cum pot reseta dispozitivul?

Țineți apăsat butonul timp 
de 8 secunde, chiar dacă 
vibrațiile apar în decurs de
2 secunde.

Când dispozitivul este resetat 
complet, LED-ul de stare se 
aprinde în albastru rece timp 
de 1 secundă, iar vibrațiile 
apar de două ori, simultan.

Dispozitivul este resetat, iar 
LED-ul de stare clipește de 
două ori cu culoare roșie, 
portocalie, albastru rece și 
albastru, secvențial.

Durata utilizării rezervei din tutun este prea scurtă.
Dispozitivul este proiectat pentru a oferi până la 14 inhalări sau 5 minute de utilizare, oricare 
dintre acestea survine mai întâi.
Perioada de garanție pentru dispozitiv este de un an, cu respectarea termenilor și condițiilor 
descrise în garanție.

7. Eliminare

• Dispozitivul utilizează o baterie litiu-ion. Eliminați dispozitivul în conformitate cu reglementările
aplicabile.

•  Vă rugăm să contactați autoritățile municipale locale pentru a afla mai multe informații 
despre eliminarea    dispozitivului și a adaptorului de alimentare.
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8. Garanție
Perioada de garanție
•  Durata garanției a dispozitivului lil SOLID 2.0, adaptorului de alimentare și cablului USB este 

de 12 luni de la data achiziției.

•    In lipsa dovezii de procurare, societatea își rezervă dreptul de a aplica voluntar durata garanției 
începând cu data fabricației produsului în cauză, pe baza propriilor evidențe.

Acoperirea garanției
•  Societatea, la discreția sa (dar fără a vă afecta drepturile statutare), va repara sau înlocui 

orice componente care sunt defecte din punct de vedere al materialului sau manoperei 
atunci când sunt utilizate în conformitate cu Ghidul de utilizare lil SOLID 2.0 asociat și care 
fac obiectul unei cereri de garanție valabile.

•  Dacă repararea nu este posibilă, înlocuirea va fi asigurată cu un produs cu funcționalitate 
echivalentă. În măsura permisă de legislația locală, culoarea și/sau modelul dispozitivului 
de schimb vor corespunde, în limita disponibilității, culorii și/sau a modelului dispozitivului 
înlocuit. În cazul înlocuirii produsului în baza acestei garanții, orice piesă de schimb devine 
proprietatea dumneavoastră, iar piesa înlocuită devine proprietatea societății sau entității 
care efectuează schimbul.

• Prevederile acestei garanții sunt valabile numai in țara de achiziție.
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Excepții de la garanție
Produsele cu garanție expirată sau produsele deteriorate din neglijența consumatorului sunt
excluse de la deservirea pe garanție.
Sunt excluse din termenii prezentei garanții:

a) deteriorarea cauzată de elementele normale de uzură;
b)  deteriorări cosmetice (cum ar fi zgârieturi, urme de lovituri, plastic spart, etc.) care nu au impact 

asupra funcționalității produsului;
c)  daune cauzate de utilizarea abuzivă, abuzul, accidentele, mediul de operare impropriu, dezastrele 

naturale, supratensiunea electrică, contactul cu lichide sau incendiu;
d) defecțiune datorată utilizării cu consumabile, adaptor de putere sau cablu necompatibile;
e)  avarierea sau defecțiunea cauzată de încercarea de deschidere, modificare și reparare, fie de 

către un utilizator, fie de către un furnizor de servicii neacreditat de către producător;
f)  daune sau defecțiuni cauzate de utilizarea diferită față de cea descrisă în Ghidul utilizatorului

lil SOLID 2.0 asociat;
g)  amortizarea normală a performanței bateriei, cu excepția cazului în care s-a produs o defecțiune   

a bateriei din cauza unei defecțiuni a materialelor sau a manoperei;
h) dispozitive care conțin piese care sunt integral sau parțial neautorizate;
i) pierderea sau furtul produsului sau al pieselor acestuia;
j) funcționarea produsului într-o țară pentru care nu a fost proiectat sau aprobat inițial.

Revendicare în garanție 
Pentru a face o reclamație în baza acestei garanții, vă rugăm să contactați numărul Serviciului 
Asistență Clienți de mai jos sau să vizitați unul dintre magazinele noastre. Se recomandă să 
aveți o dovadă a achiziției atunci când faceți o reclamație de garanție.

Alte
În niciun caz societatea nu este răspunzătoare pentru nicio reclamație personală sau a unei 
terțe părți pentru daune legate de utilizarea produsului în afară de cele menționate în acest 
document.

Această limitare nu se aplică cazurilor în care societatea este răspunzătoare față de 
dumneavoastră în temeiul legii.
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lil SOLID 2.0 
Model: S-MONO-21
Tip baterie: Baterie reîncărcabilă Li-ion
Intrare: 5.0V          2.0A

lil SOLID 2.0 este marcat cu simbolul [              ] urmat de "xx-1007EMTx", ceea ce indică faptul că lil SOLID 2.0 
poate fi încărcat numai folosind modelele de adaptor de putere aprobate concepute pentru lil SOLID 2.0.

Adaptor de alimentare
Model: HM-1007EMTE
Intrare: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A
Putere: 9.0V         1.67A sau 5.0V          2.0A
Putere de ieșire: 15.0W sau 10.0W  
Eficiență activă medie: 86.15% sau 82.95%
Eficiență la sarcină redusă(10%): 81.05% sau 80.00%
Fără consum de energie de încărcare: <0.07 W

Cablu USB

Dispozitiv de curățare din plastic

Pentru a afla luna și anul de fabricație a dispozitivului lil SOLID, trebuie să sunați la Centrul 
Asistență Clienți și să spuneți codul alfanumeric de 14 cifre plasat sub capacul dispozitivului.
Durata de funcționare a componentelor este de 12 luni din data achiziției.

Condiții de depozitare: în spații uscate, condiționate, regim de temperatură: de la 5 °C la 30 °C, 
umiditate relativă mai mică de 70%.

Serviciul Asistență Clienți: 0 800 02 400

INSTRUCȚIUNI DE ELIMINARE A BATERIEI 
(PENTRU ELIMINARE ȘI RECICLARE)
Bateria nu trebuie extrasă de către utilizator. La sfârșitul duratei de viață a produsului, numai 
un reciclator autorizat poate extrage bateria în siguranță, urmând următorii pași.

9. Date tehnice



Modelul S-MONO-21
Pasul 1: Dispozitivul trebuie descărcat complet înainte de a fi dezasamblat.
Pasul 2: Detașați Clapetele laterale de pe ambele părți ale dispozitivului.
Pasul 3: Scoateți etichetele (autocolante negre cu imprimare) pe ambele părți, apoi scoateți șuruburile.
Pasul 4: Îndepărtați plasticul lung din centrul ambelor părți.
Pasul 5: Detașați carcasa de componentele interne.
Pasul 6: Scoateți toate șuruburile și conectorii, apoi detașați FPCB și PCB din carcasă.
Pasul 7: Scoateți bateria și eliminați-o în conformitate cu reglementările locale.

Confirmarea conformității

Acest dispozitiv respectă limitele de expunere la RF și a fost evaluat în conformitate cu 
condiția de expunere portabilă în conformitate cu EN 62311:2008.

 Precauţie 
Utilizați acest dispozitiv numai cu rezerve din tutun Fiit concepute pentru lil SOLID.
Rezervele din tutun Fiit se vând separat.
Acest dispozitiv nu trebuie vândut minorilor.

lil, lil SOLID și Fiit sunt mărci comerciale deținute de KT&G Corporation și utilizate sub licență 
de Philip Morris Products S.A.
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When the Cap 
is removed

Cap

Charging Port

Styler Deco

Button (Status LED light)
By pressing the Button or once the device is plugged into a power outlet 
through the Charging Port, the charging status of the device is displayed.

Charge the device before your first use. 
Takes approximately 2 hours to be fully 
charged, available for use for approximately 
25 sticks (the number of sticks can vary according 
to the use environment).

Cover of stick 
insertion part

Only use the USB Cable and AC Power Adaptor  
designed for lil SOLID™ 2.0 that come with your 
device.

You may charge the device whenever it is convenient 
regardless of the battery charge status.

1. Name and component of each part

When the device is being charged, the Status LED lights.
• The Status LED blinks while the device is being charged.
• The Status LED goes off after the device is fully charged.

*  Due to the nature of the parts used for the Status LED, the brightness and 
color of the LED light may vary slightly.

Blue

100~60%

Ice Blue  

60~30%

Orange

30~1%

Red

needs to be charged
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2. Box Contents

lil SOLID 2.0 Device

User Kit
User Guide, Safety Warnings and Instructions and Warranty

USB CableAC Power Adaptor Dual 
Cleaner
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3. Safety Warnings and Instructions
Read all instructions in this User Guide 
carefully before use to operate the device in  
a safe and correct manner.
The Safety Warnings and Instructions  
discussed in this User Guide cannot cover 
all possible situations that could occur  
during the use of the device. Caution and 
care must be exercised when using or  
maintaining an electronic device.

Keep these safety warnings and 
instructions for future reference as 
they contain important information.

• Do not use the device with its Cap removed.
• Be careful not to drop the device in water.
•  This product contains no user-serviceable parts.  

     Failure to follow these instructions may 
result in personal injuries.
Device electronic and battery
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Do not attempt to open, modify, disassemble or 
repair the battery or any component of this device.

•  If the device appears to be damaged, modified, 
disassembled, tampered with, or immersed in liquid 
after purchase, do not activate the device.

•  Do not touch the device, AC Power Adaptor and 
USB Cable if they overheat, fume, ignite, spark or 
burn.

• Do not use the device if it has been exposed to excessive 
   heat.
•  Do not connect the device through electric wires 

or other metallic materials. Doing so may cause 
damage.

•  Do not use the device where flammable materials, 
liquids or gases are present, or under conditions 
with high oxygen supply. Doing so presents an 
explosion hazard.

•  Device, AC Power Adaptor and USB Cable should 
not be exposed to any liquid, oils, solvents, etc. Do 
not touch the device or its parts if it becomes wet or 
has been immersed in liquids, oils, solvents, etc. 

• Do not clean the device using liquids, oils, solvents, etc.
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•  Caution must be exercised so that foreign materials 
do not enter the stick insertion part. Do not use 
device unless foreign particles have been removed.

•  If any fluid leaking from the device comes in contact 
with skin, wash the affected area, including hands 
and do not touch eyes. In case any fluid comes in 
contact with eyes, immediately flush with clean, 
running water for at least 15 minutes and seek 
medical attention.

• Do not use the device if battery is leaking.
•  Only use USB Cable and AC Power Adaptor designed 

for lil SOLID 2.0. See the Technical Data section of 
this User Guide for approved Power Adaptor models. 
Do not use other cables and power adaptors - doing 
so may result in damage.

• Charge the device indoors only, as indicated by symbol .

•  Only use Fiit™ tobacco sticks specifically designed 
for lil SOLID device. The performance of the device is 
not guaranteed if you use it with other consumables. 

•  Do not modify Fiit tobacco sticks in any way or 

Use and storage
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add any substance to Fiit tobacco sticks. Doing so 
may cause injury. 

•  Keep device, USB Cable, AC Power Adaptor and 
tobacco sticks out of reach of children and pets at 
all times.  
Caution: Parts may be swallowed by children.

•  This device is intended for adult-use only.  
Children and minors should never use the device 
under any circumstances.

•  The device and tobacco sticks are prohibited for 
sale to minors. 

•  Do not remove Cap while device is in use or
immediately after use as device may be hot.  
Allow for device to cool before removing Cap.

•  Even if the tobacco stick is removed during use, 
the heating process continues. To stop it, turn off 
power by pressing the Button for 2 seconds.

• Clean the device after cooling.
•  After removing the tobacco stick from the device, 

do not touch the tobacco portion of the stick as it will 
be hot after use.

•  Handle the device with care. Do not drop this device 
or subject it to strong shock.
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•  Storing the device in places with high temperatures 
(such as inside a vehicle or near heat sources such as 
radiators or fires), high humidity or low temperatures, 
may reduce battery performance.

•  Device battery will deplete if left unused for an extended 
period of time. Recharge the device before use.

•  Fiit Tobacco sticks specifically designed for lil SOLID 
device are single-use. Do not re-insert a used stick 
into the device. The performance of the device is 
not guaranteed if used sticks are re-inserted. 

•  The tobacco stick should never be lit with a match, 
lighter, or any other flame source.

•  Fiit Tobacco sticks may show spots or discoloration 
after normal use.  

• Do not insert the device in your mouth. 
•  Do not operate the device where use of electronic 

devices is prohibited.
•  This device is not intended for use by persons with 

reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of knowledge unless they have been given  
supervision or instruction to use the product in a 
safe way and understand the hazards involved.

•  Being exposed to sweat, UV rays and chemicals in a 
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Tobacco and nicotine
•  Fiit Tobacco sticks contain nicotine, which is 

addictive. Nicotine is naturally present in tobacco 
used in tobacco sticks. 

•  Swallowed tobacco sticks can pose a risk of nicotine 
intoxication. If tobacco sticks are swallowed, seek 
medical attention immediately. 

•  The best way to reduce tobacco-related health risks 
is to quit tobacco and nicotine use altogether. 

•  Stopping smoking cigarettes or switching to other
nicotine-containing products may require the adjustment 
of the dosing of certain medicines (e.g. theophylline, 
clozapine, ropinirole).

•  Using nicotine-containing tobacco sticks may 
cause side effects such as headache, nausea, throat 
irritation, or stomatitis. If you experience these 
symptoms, stop use of the product immediately.

•  If you are pregnant, think you may be pregnant, or 
are breastfeeding, or have heart disease, diabetes, 

repeated manner may discolor the device exterior.
• Proximity to magnetic field may cause malfunction.
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• If you experience any unwanted health effect when  
   using  the device, consult a health care professional.
•   You can report any adverse event or incident 

directly by contacting Customer Service Centre 
at 0 800 02 400.  

• By reporting side effects, you can help provide 
  more  information on the safety of this product.

epilepsy, seizures or other serious conditions, you 
should quit tobacco and nicotine use altogether 
and consult a health care professional.

•  Use of tobacco sticks may cause an allergic 
reaction. Seek medical attention immediately if 
you experience any of the following symptoms: 
swelling of the face, lips, tongue, etc., and/or 
difficulty breathing.

Reporting of adverse events or incidents
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4. Use

The device is in the sleep mode 
and does not operate unless 
activated for your first use. 
To wake up the device press 
the Button for 2 seconds or 
connect the charger to the 
charging port.

• If you insert the stick upside down, the device can break down during use. Please check the insertion direction
  of the stick before use.
• Close the cover of the stick insertion part when the device is not in use to prevent any substances from getting inside.

Get your device. Slide and open the Cover of 
the stick insertion part at the 
top of the device.

Insert a Fiit tobacco stick designed 
for lil SOLID into the stick insertion 
part with the tobacco part facing 
down and press the stick in until 
it touches the bottom of the stick 
insertion part. 

While the device wakes up, 
the Status LED blinks twice in 
red, orange, ice blue and blue, 
sequentially.

Once the device is activated, 
the Status LED blinks in 
ice blue for one second 
and vibration occurs twice, 
simultaneously.

Steps before use

To conserve battery life, the device will return to sleep mode:
① if it is not charged for 24 hours when the Status LED light is red.
② if it is not used for 7 days when the Status LED light is orange, ice blue, or blue.



32

Press the Button for 2 seconds 
until vibration occurs. 

The device with Fiit tobacco 
stick is ready to use. You have 
up to 14 puffs or 5 minutes, 
whichever comes first. 

Press the Button for 2 seconds and remove the tobacco stick only if you want to stop the session 
and the use of the device. 

After 2 seconds, the Status 
LED blinks in ice blue, and  
vibration occurs simultaneously. 
During around 25 seconds, 
the preheating process starts. 
The duration time of the 
preheating process can 
vary according to the use 
environment. 

To signal the last 30 seconds 
of the session or the last 3 
puffs, whichever comes first, 
the device will vibrate once 
and the Status LED will blink 
in ice blue until the end of the 
session. 

When the preheating process 
ends, the Status LED lights 
come on, and vibration occurs 
simultaneously.  
This means that the preheating 
process has ended, and the 
stick is ready for use. 

When the session comes to 
an end, the Status LED and the 
device turn off automatically. 
You do not need to press the 
Button. 

Start device

Use
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For consecutive use, please repeat the above        -       steps.  
May use up to 3 consecutive uses. 

Consecutive uses

Unscrew the stick to one 
direction 3 times or more.

Close the Cover of the stick 
insertion part.

Pull the stick out the device.

3 times

If a stick is not removed as described above, the remnants of a used stick may remain inside.
If there are some remnants inside the stick insertion part, refer to        of 6. Troubleshooting. 

Removing the tobacco stick 

5. Cleaning and handling

Grab the Dual Cleaner. To use the Cleaning Brush, 
gently snap open the side 
with the      mark.

To use the Cleaning Wiper, 
gently snap open the side 
with the ⊙ mark.

Cleaning with the Dual Cleaner
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Quickly press the Button  
5 times (within 2 seconds).

When the cleaning process ends, 
the Status LED automatically goes 
off, and vibration occurs 2 times. 

The Status LED blinks in orange, 
for 90 seconds, and the cleaning 
process proceeds automatically.

Cleaning with heat

* We recommend cleaning the device after using 20 sticks for optimum performance of the device.
* Do not clean the device during heating or right after the use of the device. Let the device to cool down, 
   otherwise the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush can melt and stick to the device.
* Take care not to let the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush come into contact with any liquid, oils, solvents, etc.
* Take care not to let the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush come into contact with eyes.
* Keep the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush away from fire.
* Caution should be exercised when using the Cleaning Wiper and Cleaning Brush as they can be sharp.
* Use of other cleaning tools aside from Cleaning Wiper or Cleaning Brush or using excessive force may damage the heater.

Remove the Cap from the 
device.

Insert the Cleaning Brush into 
the device and clean the device 
by spinning the Cleaning Brush.

Insert the Cleaning Wiper into 
the device and clean the device 
by spinning the Cleaning Wiper.

* Cleaning with heat means heating the remnants stuck to the heater. The heater can get very hot, so   
   do not let anything come into contact with the heater during or immediately after cleaning with heat.
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6. Troubleshooting

If there are remnants from the previous stick inside the stick insertion part, a stick may not 
be inserted. Remove the remnants by pulling the Cap out of the device and try to insert the 
stick again.

Check for any remnants 
inside the stick insertion part.

Status LED lights in red for  
3 seconds and vibration occurs 
3 times, simultaneously.  
The battery is insufficient. 
Charge the device. 

Remove the remnants from 
the Cap.

Status LED blinks in orange for 
3 seconds. After 3 consecutive 
sessions the device will cool 
down automatically.  
Please wait until the device 
temperature is stabilized. 

If there are remnants of a 
used stick, remove the Cap 
from the device.

Status LED blinks in red 5 times.  
The device is malfunctioning. 
Reset the device. 

*  For your safety, the device cannot be used more than 3 times within 18 minutes as it needs to 
cool down. It will take 3 minutes and 30 seconds before you can have another session. 

I cannot insert the stick into the device.    

My device does not work. 
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7. Disposal

 How can I reset the device? 

Press the Button for  
8 seconds, even if vibration 
occurs within 2 seconds.

When the device is completely 
reset, the Status LED lights in ice 
blue for 1 second, and vibration 
occurs twice, simultaneously. 

The device is reset, and the 
Status LED blinks twice in 
red, orange, ice blue and blue, 
sequentially. 

The duration of using the stick is too short.   
The device is designed to provide up to 14 puffs or 5 minutes, whichever comes first.
The warranty period for the device is one year, subject to the terms and conditions described 
in the warranty. 

•  The device uses a lithium ion battery.  
Dispose your device in accordance with the applicable regulations.

•  Please contact the local municipal authorities to learn more information about the disposal 
of the device and the power adaptor. 

8. Warranty

Warranty Period  
•  The duration of this product warranty on lil SOLID 2.0 device, AC Power Adaptor and USB 

Cable is 12 months from the date of purchase.  

•  In the absence of the proof of purchase, the company reserves the right to voluntarily apply
the warranty duration starting from the manufacturing date of the product in question 
based on its own records.
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Warranty Coverage 
• The company will, at its option (but without affecting your statutory rights), repair or replace 
  any components which are defective in terms of material or workmanship when used in 
  accordance with the associated lil SOLID 2.0 User Guide and which are subject to a valid 
  warranty claim.

• If repair is not possible, replacement will be provided with a product of equivalent functionality. 
  To the extent permitted by local law, the replacement color and/or model are subject to 
  such color and/or model availability. In case of replacement of the product under this 
  warranty, any replacement part becomes your property and the replaced part becomes the 
  property of the company or entity which makes the exchange.

• The provisions of this warranty are only valid in the country of purchase. 

Exclusions to warranty  
Products with expired warranty or damaged by consumer negligence are excluded from the 
warranty service.
The following are excluded from the terms of this warranty: 

malfunction damage caused by normal wear and tear elements;
cosmetic damages (such as scratches, dents, broken plastic, etc.) that do not impact the 
functionality of the product;
damage caused by misuse, abuse, accidents, unsuitable operating environment, natural 
disasters, power surge, contact with liquids or fire;
malfunction due to use with non-compatible consumables, power adaptor or cable;
damage or malfunction caused by attempt to open, modify and repair, either by a user or 
by a service provider not accredited by the manufacturer;
damage or malfunction caused by failure to use as described in the associated 
lil SOLID 2.0 User Guide;
normal battery performance depreciation, unless battery failure has occurred due to 
a defect in materials or workmanship;
devices containing fully or partially non genuine parts;
loss or theft of the product or its parts;
operation of the product in a country for which it was not originally designed or approved. 

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)
j)
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9. Technical Data

lil SOLID 2.0 
Model: S-MONO-21
Battery type: Li-ion rechargeable battery
Input: 5.0V          2.0A

The lil SOLID 2.0 is marked with the symbol [              ] followed by “xx-1007EMTx”, which indicates that 
lil SOLID 2.0 can only be charged using the approved Power Adaptor models designed for lil SOLID 2.0.

AC Power Adaptor
Model: HM-1007EMTE
Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A
Output: 9.0V          1.67A or 5.0V          2.0A
Output power: 15.0W or 10.0W  
Average active efficiency: 86.15% or 82.95%
Efficiency at low load(10%): 81.05% or 80.00%
No load power consumption: <0.07 W

Claim under warranty  
To make a claim under this warranty, please contact your Customer Service Centre number 
below for assistance or visit one of our stores. It is recommended to have a proof of  
purchase when making a warranty claim. 

Other
Under no circumstances is the company liable for any personal or third-party claims for 
damages related to the use of the product besides the ones mentioned in this document.

This limitation does not apply for cases where the company is liable towards you under law.
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USB Cable

Dual Cleaner

To find out the month and year of manufacturing of the lil SOLID device you should call the 
Customer Service Centre and tell the 14-digit alphanumeric code placed under the cap of 
the device.
The duration of operation is 12 months from the date of acquisition.

Storage conditions: in dry, conditioned premises, temperature regime: from 5 °C to 30 °C 
relative humidity less than 70%.

Customer Service Centre: 0 800 02 400

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS 
(FOR DISPOSAL AND RECYCLING)
Battery must not be removed by the consumer. At the end of product life, only an authorized 
recycler may safely remove battery by using the following steps.

Model S-MONO-21
Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
Step 2: Detach the Styler Decos from both sides of the device.
Step 3: Remove the labels (black stickers with printing) on both sides, then remove the screws.
Step 4: Remove the long plastic in the center of both sides.
Step 5: Detach the housing from the internal components.
Step 6: Remove all screws and connectors, then detach the FPCB and PCB from the hull.
Step 7: Remove battery and dispose of according to local regulations.

Confirmation of Compliance

This device complies with the RF exposure limits and has been evaluated in compliance with 
portable exposure condition according to the EN 62311:2008.



     Caution
Only use this device with Fiit tobacco sticks designed for lil SOLID.
Fiit Tobacco sticks are sold separately. 
This device must not be sold to minors.

lil, lil SOLID and Fiit are trademarks owned by KT&G Corporation and used under license by 
Philip Morris Products S.A.


