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2 3ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1  Прочитайте всі положення цієї інструкції перед використанням пристрою та  
 зберігайте її у надійному місці протягом всього періоду використання. 

2   Пристрій для нагрівання тютюну glo™ та його комплектуючі призначені лише 
для повнолітніх. Тримайте пристрій для нагрівання тютюну glo™ та його 
комплектуючі в недоступному для дітей місці. 

3   Особам із обмеженими фізичними або розумовими можливостями слід 
використовувати вказаний пристрій під наглядом особи відповідальної за їхню 
безпеку.  

4   Не давайте дітям гратися з пристроєм чи його комплектуючими, чистити його чи 
проводити його обслуговування.

5    Цей символ означає, що цей продукт не можна утилізувати, як звичайні  
 побутові відходи, відповідно до директиви про відходи електричного та  
 електронного обладнання (WEEE). Утилізація відбувається шляхом 
повернення пристрою до спеціальних пунктів для електронних відходів. 
Зв’яжіться із відповідною місцевою установою, щоб знайти найближчий до вас 
пункт прийому електронних відходів.

6   Пристрій містить акумуляторну літій-іонну батарею, що не підлягає заміні. 
Утилізація виробу має відбуватись з дотриманням відповідних запобіжних 
заходів згідно з директивою, наведеною вище у пункті 5. Не можна утилізувати із 
побутовими відходами. Не підпалюйте і не викидайте батарею або будь-який 
компонент пристрою для нагрівання тютюну glo™ у вогонь. Не намагайтеся 
замінити батарею, оскільки ви можете пошкодити пристрій для нагрівання 
тютюну glo™, що може призвести до перегріву, пожежі, вибуху та травми.  

7  Пристрій для нагрівання тютюну glo™ має заряджатися 1-2 години. Якщо через  
 3 години пристрій не заряджений, припиніть його використання та зв’яжіться  
 зі службою підтримки за безкоштовним номером телефону вказаним на   
 упаковці. Більше інформації про рівень заряду можна знайти у розділі   
 «Інструкція з експлуатації».  

8   Не використовуйте пристрій або USB-кабель із ознаками пошкодження.

 a.  Пошкоджений або несправний пристрій для нагрівання тютюну glo™  
може містити пошкоджену або несправну літій-іонну батарею і повинен 
утилізовуватися відповідно до пункту 5. Пошкоджений або несправний 
пристрій для нагрівання тютюну glo™ не можна брати з собою на борт літака. 

 б.  Пошкоджений або несправний пристрій для нагрівання тютюну glo™ має 
перевозитися відповідно до чинних правил, не має перевозитися літаком і при 
перевезенні повинен мати маркування на зовнішній упаковці, де вказано: 
«пошкоджені або несправні літій-іонні батареї». 

9   Під’єднувати тільки до мережі наднизької напруги (SELV) із вихідними  
  характеристиками 5В, 2А. Використовуйте тільки блок живлення і   
 USB-кабель glo™ з комплекту. Не використовуйте інші USB-кабелі або блоки  
 живлення для зарядки пристрою для нагрівання тютюну glo™.

10   У разі втрати блока живлення і USB-кабелю glo™ ви можете придбати новий 
комплект блока живлення і USB-кабелю glo™.  

11   При використанні блока живлення дотримуйтесь техніки безпеки, описаної в 
інструкції до нього.  

12   Не залишайте пристрій для нагрівання тютюну glo™ без нагляду під час зарядки. 

13   Не залишайте пристрій для нагрівання тютюну glo™ та комплектуючі до нього 
біля джерел тепла або в місцях із підвищеною температурою, наприклад, під 
прямими сонячними променями на автомобільній панелі. Не використовуйте 
пристрій для нагрівання тютюну glo™, якщо він гарячий.

14   Не заряджайте пристрій біля легкозаймистих матеріалів або у місцях підвищеної 
пожежної небезпеки, наприклад, на ліжку або на автозаправних станціях.

15   Зберігайте всі елементи, що входять до комплекту із пристроєм для нагрівання 
тютюну glo™, у недоступному для дітей місці. Дрібні частини можуть становити 
небезпеку удушення у випадку потрапляння у дихальні шляхи.

16   Не кидайте, не давіть, не проколюйте, не підпалюйте та не занурюйте пристрій 
для нагрівання тютюну glo™, блок живлення або USB-кабель у воду або інші 
рідини. 

17  Пристрій призначено для використання виключно з тютюновмісними стіками  
 для нагрівання neo™ sticks формату деміслімс. Не намагайтесь вставити до  
 пристрою для нагрівання тютюну glo™ сигарети або інші предмети.

18   Проводьте чищення пристрою із використанням спеціальної щіточки і лише так, 
як вказано в інструкції користувача.

19   Не розбирайте і не пошкоджуйте пристрій для нагрівання тютюну glo™, 
блок живлення або USB-кабель. Будь-яке недоречне, неправильне або 
безвідповідальне використання призведе до втати споживчих характеристик та 
може призвести до серйозних травм.

Діапазон робочих температур

Експлуатація: від -20 °С до 45 °C
Оптимальна температура для зарядки: від 0 °С до 50 °С

Оптимальна температура для функціонування пристрою для нагрівання тютюну glo™ 
складає від 15 °С до 25 °C. Екстремальні температури можуть зменшити ємність і термін 
служби батареї пристрою. Холодні умови можуть тимчасово скоротити ресурс батареї і 
призвести до відключення пристрою. Термін служби батареї повернеться до норми 
при більш високих температурах навколишнього середовища. 
Не використовуйте пристрій при температурі навколишнього середовища понад 50 °C, 
це може призвести до пошкодження пристрою або батареї.

Виробник: Нiковенчерз Трейдинг Лiмiтед, WC2R 3LA Велика Британія, м. Лондон, Глоуб 
Хаус, Уотер Стрiт 1. Зібрано в Китаї. Імпортер і організація, що приймає претензії 
споживачів в Україні: ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна", 
01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15.

У випадку виникнення будь-яких питань стосовно пристрою для нагрівання 
тютюну glo™, будь ласка, зверніться до служби підтримки за безкоштовним 
номером телефону 0-800-50-90-80 або 8008. 
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4 5ВІТАЄМО В glo™ ЩО В КОРОБЦІ?

Пристрій для нагрівання тютюну glo™ і всі 
аксесуари, які містяться в наборі, розроблені 
і виготовлені з високоякісних матеріалів 
і компонентів, деякі з яких можуть бути 
перероблені і повторно використані в 
залежності від вашої місцевої інфраструктури 
переробки електричних відходів. 

Дійте згідно з місцевими законами і не 
утилізуйте ваші старі вироби зі звичайними 
побутовими відходами. Правильна утилізація 
старого обладнання допоможе запобігти 
потенційному негативному впливу на 
навколишнє середовище і здоров'я людей.

Щоб очистити від бруду блок живлення 
glo™, протріть його сухою тканиною. Не 
використовуйте розчинник, бензол або спирт, 
адже ці речовини можуть пошкодити пристрій.

Блок живлення glo™ заряджає пристрій для 
нагрівання тютюну glo™ тільки при температур 
від 0 °C до 50 °C. 

Не використовуйте блок живлення glo™ при 
температурах нижче 0 °C або вище 50 °C.  

Пристрій для 
нагрівання 
тютюну glo™

USB-C-кабель

Блок живлення

Щітка для чищення
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01 Отвір нагрівальної камери
02 Затвор
03 Кнопка керування
04 USB-порт для зарядки
05 Отвір для чищення
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neo™ stick

Нагрівальна
камера

Пристрій для
нагрівання 
тютюну glo™

8 9ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

01 Зарядка
Вставте один кінець USB-кабелю 
до USB-порту на пристрої для 
нагрівання тютюну glo™, а інший 
кінець до USB-порту на комп’ютері 
або в блок живлення. Мережевий 
індикатор на кнопці керування 
покаже рівень заряду.

Для повного заряду батареї необхідно 1-2 години.

Якщо заряду достатньо, пристрій для нагрівання тютюну glo™ можна 
використовувати під час підзарядки. Однак процес заряджання 
призупиниться під час використання пристрою і відновиться після 
завершення сеансу. 

02 Вставте neo™ sticks
Відсуньте затвор на верхній частині пристрою для нагрівання 
тютюну glo™ убік та обережно вставте neo™ stick всередину, легко 
прокручуючи доки не відчуєте, як neo™ stick повністю увійшов 
до камери нагрівання пристрою glo™. При цьому верхня частина 
кольорової смужки на кінці фільтра має залишитися видимою.   

Звичайні демі слімс сигарети не призначені для використання із 
пристроєм glo™. Будь ласка, використовуйте тільки спеціально 
розроблені для glo™ neo™ sticks для нагрівання.

РІВЕНЬ ЗАРЯДУ

Заряджено на 25%

Заряджено на 50%

Заряджено на 75%

Заряджено на 99%

Заряджено на 100%
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03 Увімкнення
Пристрій для нагрівання тютюну  
glo™ має 2 режими нагрівання:  
стандартний і boost. Режим можна
обрати під час запуску сеансу.

Щоб вибрати стандартний режим:
Натисніть та утримуйте кнопку керування на пристрої для нагівання 
тютюну glo™ 3 секунди, щоб розпочати процес нагрівання. Пристрій 
для нагрівання тютюну glo™ легко завібрує через 3 секунди, вказуючи, 
що сеанс розпочатий, після чого кнопку можна відпустити. Світлові 
індикатори почнуть блимати по мірі нагрівання.

Через 20 секунд на пристрої для нагрівання тютюну glo™ засвітяться 
всі 4 індикатори, а сам пристрій знову легко завібрує, сигналізуючи 
про готовність до використання.

Щоб вибрати boost режим: 
Натисніть та утримуйте кнопку керування 5 секунд. Пристрій завібрує 
через 3 секунди і ще раз на 5-тій секунді. Відпустіть кнопку після 
другої вібрації.  

Світлові індикатори на кнопці керування почнуть крутитися, що 
показує, що вибрано BOOST режим. Через 10 секунд на пристрої для 
нагрівання тютюну glo™ засвітяться всі 4 індикатори, а сам пристрій 
знову завібрує, сигналізуючи про готовність до використання.

BOOST режим: Час перед 
використанням

  

Готовий до 
використання

15
 се

ку
нд

Час перед використанням

Залишилось 20 секунд

Залишилось 15 секунд

Залишилось 10 секунд

Залишилось 5 секунд

Готовий до використання

3 сек

5 сек
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04 Використання
Піднесіть neo™ stick до рота і вдихніть  
через фільтр, як звичайну сигарету.  
Не вдихайте надто глибоко. Три з  
чотирьох індикаторів згаснуть за  
20  секунд до кінця сеансу, а сам  
пристрій завібрує і потім  
автоматично вимкнеться.

Ви можете зупинити сеанс в будь-який  
момент, утримуючи кнопку керування  
протягом 3 секунд. Пристрій для нагрівання  
тютюну glo™ завібрує і вимкнеться. 

Сеанс не може бути призупинено.  
Використаний neo™ stick необхідно замінити новим перед початком 
наступного сеансу.
 

05 Заміна neo™ stick
Візьміть neo™ stick за фільтр і витягніть із пристрою.  
Будьте обережні, адже стік може бути ще гарячим.   

 
 
 

06 Утилізація neo™ stick 
Помістіть стік для нагрівання до сміттєвого баку.  
Після кожного сеансу необхідно перевіряти,  
щоб затвор пристрою був закритий. 

РІВЕНЬ ЗАРЯДУ:

100% заряду

Залишилось 75% заряду

Залишилось 50% заряду

Залишилось 25% заряду

Низький рівень заряду, необхідна 
підзарядка

07 Перезарядка
Щоб дізнатися рівень заряду, натисніть  
і відпустіть кнопку керування на  
передній панелі пристрою для  
нагрівання тютюну glo™. Дізнатися  
рівень заряду під час сеансу не  
можна. Детальніше про перезарядку 
подивіться пункт 1 цієї Інструкції.   
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Після 5
сеансів

1 2

Після 5
сеансів

1 2

Після 5
сеансів
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08 Очищення
Перед очищенням пристрою переконайтесь, що пристрій для 
нагрівання тютюну glo™ не використовувався мінімум 5 хвилин. 

Відкрийте отвір для чищення в нижній частині пристрою glo™. 
Використовуйте серветку, щоб зібрати рідину, що утворилася в нижній 
частині пристрою.

Для якісної роботи пристрою для нагрівання тютюну glo™, люк 
в нижній частині пристрою необхідно очищати після кожних 5 
сеансів. 

Для чищення пристрою всередині, відкрийте затвор зверху і отвір 
для чищення на дні пристрою. Для очищення камери нагрівання 
використовуйте спеціальну щітку, яка входить до комплекту. Для 
кращого результату чистіть пристрій з обох боків. Пристрій для 
нагрівання тютюну glo™ треба чистити після кожних 20 сеансів для 
якісної роботи пристрою. 

09 Як чистити щітку
Просто прополощіть щітку під проточною водою. Перед очищенням 
пристрою для нагрівання тютюну glo™ переконайтесь, що щітка 
висохла.

УВАГА! 
НЕ НАМАГАЙТЕСЬ ВИТРУСИТИ АБО ВИТЯГТИ 
ЗАЛИШКИ ТЮТЮНУ З ПРИСТРОЮ! ЦЕ МОЖЕ 

ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ 
НАГРІВАННЯ ТЮТЮНУ glo™.
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 ІНДИКАТОР ПОМИЛКИ  НЕСПРАВНІСТЬ  МОЖЛИВА ПРИЧИНА  РЕКОМЕНДОВАНА ДІЯ

Пристрій для нагрівання тютюну glo™ 
не заряджається.

Акумулятор пристрою для 
нагрівання тютюну glo™, 
можливо, перегрівся.

Перемістіть пристрій до більш 
прохолодного місця, щоб 
пристрій для нагрівання тютюну 
glo™ охолонув

Акумулятор пристрою 
для нагрівання тютюну 
glo™, можливо, 
переохолоджений.

Перемістіть пристрій до 
теплішого місця, щоб пристрій 
для нагрівання тютюну glo™ 
нагрівся.

Блок живлення, можливо, 
несправний. 

Спробуйте зарядити пристрій 
для нагрівання тютюну glo™ 
за допомогою USB-кабелю 
з комплекту та безпечного 
джерела низьковольтної напруги 
або персонального комп’ютера. 
Якщо проблема залишається, 
зверніться до служби підтримки 
користувачів glo™.

Пристрій для нагрівання тютюну glo™ 
не нагріває neo™ sticks.

Акумулятор пристрою 
для нагрівання тютюну 
glo™, можливо, вичерпав 
свій заряд

Натисніть кнопку керування 
пристрою на передній панелі, 
щоб перевірити рівень заряду 
батареї. Детальніше про 
перезарядку дивіться у розділі 
«Інструкція з експлуатації».

Акумулятор пристрою для 
нагрівання тютюну glo™, 
можливо, перегрівся.

Перемістіть пристрій до більш 
прохолодного місця, щоб 
пристрій для нагрівання тютюну 
glo™ охолонув.

Акумулятор пристрою 
для нагрівання тютюну 
glo™, можливо, 
переохолоджений.

Перемістіть пристрій до 
теплішого місця, щоб пристрій 
для нагрівання тютюну glo™ 
нагрівся.

Пристрій для нагрівання тютюну glo™ 
не нагріває neo™ sticks.

Новий сеанс розпочато 
надто рано після 
раптового завершення 
попереднього сеансу. 

Залиште пристрій для 
нагрівання тютюну glo™ 
на 90 секунд, щоб він встиг 
охолонути перед початком 
наступного сеансу. Якщо 
проблема залишається, 
зв’яжіться зі службою підтримки 
користувачів glo™. 

10 Вирішення проблем
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Помилка #1 
Надто низька 
температура.

Запишіть код помилки 
і зв’яжіться зі службою 
підтримки користувачів glo™.

Помилка #2 
Надто висока 
температура. 

Помилка #3 
Надто низька 
температура.

Помилка #4
Надто висока
температура.

Помилка #5
Пристрій для нагрівання 
тютюну glo™ не нагріває 
neo™ sticks.

Помилка #6
Пристрій для нагрівання 
тютюну glo™ не 
заряджається.

Витягніть USB-кабель для 
зарядки з пристрою, зв’яжіться 
зі службою підтримки 
користувачів glo™ і повідомте 
номер помилки.

Якщо ви прочитали розділ «Вирішення проблем» і жодне рішення не 
допомогло усунути проблему із вашим пристроєм для нагрівання 
тютюну glo™, будь ласка, зверніться до служби підтримки 
користувачів glo™ для отримання додаткової інформації або поради 
стосовно усунення несправності.

Якщо ви маєте будь-які запитання, будь ласка, зверніться до служби 
підтримки користувачів glo™:

Email: 
info@myglo.com.ua 

БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ:
8008 або 0800509080
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