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1 2ТЕХНІКА 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  Пристрій для нагрівання тютюну glo™ не призначений для використання особам із 
 обмеженими фізичними або розумовими можливостями, якщо тільки за ними не 
 забезпечується нагляд або інструктаж щодо використання пристрою особою 
 відповідальною за їхню безпеку.

4   Не давайте дітям гратися з пристроєм glo™ 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 до 3,5 годин за кімнатної 
температури. Якщо через 4 години пристрій не заряджений, припиніть його 
використання та зв’яжіться зі службою підтримки за безкоштовним номером телефону 
вказаним на упаковці. 

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 1 A (A) для пристрою для нагрівання тютюну glo™ (модель 
 G203) та 2 A (A) - (модель G202) чи блок живлення glo серії YJC010W. При 
 використанні адаптора із нижчими вихідними характеристиками, пристрій 
 буде заряджатися повільніше.

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

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

12   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. 

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

14   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.

15   Не кидайте, не давіть, не проколюйте, не підпалюйте та не занурюйте пристрій для 
нагрівання тютюну glo™ або USB-кабель у воду або інші рідини. Оберігайте пристрій 
для нагрівання тютюну glo™ від впливу вибухонебезпечних парів. 

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

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

18   Не розбирайте і не пошкоджуйте пристрій для нагрівання тютюну glo™ або 
USB-кабель. Будь-яке недоречне, неправильне або безвідповідальне використання 
призведе до втрати гарантії та може призвести до серйозних травм. 

Діапазон робочих температур

Пристрій працює: від -20 до 45 °C
Оптимальна температура під час зарядки: від 0 до 45°C

Оптимальна температура для функціонування пристрою для нагрівання тютюну glo™ 
складає 15–25 °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 45 °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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3 4ВІТАЄМО 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.

Пристрій для 
нагрівання 
тютюну glo™ 

USB-C-кабель

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

СХЕМА ПРИСТРОЮ 01
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neo™ stick

Нагрівальна камера

Пристрій для
нагрівання
тютюну gloTM

7 8ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

01 Зарядка
Вставте один кінець USB-кабелю до 
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.

Пристрій для нагрівання тютюну glo™ має заряджатися до 3,5 годин за
кімнатної температури.

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. Якщо ви використовуєте пристрій для 
нагрівання тютюну glo™ під час зарядки, робіть перерву між сеансами на 90 секунд, 
щоб він встиг охолонути перед початком наступного сеансу. 

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

Звичайні тонкі сигарети не призначені для використання із 
пристроєм glo™. Будь ласка, використовуйте тільки neo™ sticks.

 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 буст.
Стандартний сеанс триває 4 
хвилини. При режимі буст сеанс 
менш тривалий, але смак більш 
насичений. 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. Перший світловий індикатор почне 
блимати, інформуючи що вибрано СТАНДАРТНИЙ режим.
 

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 буст режим:
Натисніть та утримуйте кнопку 
керування 5 секунд. Пристрій завібру 
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 Буст режим. Через 10 секунд на пристрої 
для нагрівання тютюну glo™ засвітяться всі 4 індикатори, а 
сам пристрій знову завібрує, сигналізуючи про готовність до 
використання.

Час перед використанням

Залишилось 20 секунд

Залишилось 15 секунд

Залишилось 10 секунд

Залишилось 5 секунд

Натисніть та тримайте 5 секунд

Буст режим: Час перед використанням

Готовий до 
використання

10
 с

ек
ун

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

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.

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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ІНДИКАТОР ПОМИЛКИ МОЖЛИВА ПРИЧИНА РЕКОМЕНДОВАНА ДІЯ

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 0-800-50-90-80
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Дана добровільна гарантія надається ТОВ 
«Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг 
Україна», яке виступає імпортером (надалі – 
«Імпортер») кінцевим споживачам, які законно 
придбали пристрій для нагрівання тютюну 
glo™ (далі – «Пристрій glo™») на території 
України. За умовами даної гарантії Імпортер, у 
разі висунення кінцевим споживачем вимоги 
щодо недоліків Пристрою glo™ протягом 
гарантійного строку, має право замінити 
несправний Пристрій glo™ на Пристрій glo™, 
що не має дефектів.

Дана гарантія покриває тільки такі несправності, 
що виникли протягом гарантійного строку, 
за умови належного використання Пристрою 
glo™ у відповідності до Інструкції користувача 
Пристрою glo™.

Дана гарантія зберігає свою силу, якщо кінцевий 
споживач передав Пристрій glo™ третій 
особі. У такому випадку кінцевий споживач 
зобов’язаний передати новому власнику 
документи, що підтверджують факт придбання 
Пристрою glo™ та фірмову коробку Пристрою 
glo™ з унікальним кодом.

Пристрій glo™, який був повернений кінцевим 
споживачем, стає власністю Імпортера. У разі 
заміни Пристрою glo™ будь-який наданий на 
заміну Пристрій glo™ стає власністю кінцевого 
споживача.

Заміна Пристрою glo™ здійснюється на 
аналогічну модель кольору, що є в наявності. 
У випадку відсутності аналогічної моделі 
Пристрою glo™ в наявності, заміна здійснюється 
на модель Пристрою glo™, що є в наявності

У разі заміни Пристрою glo™, гарантійний строк 
обраховується заново з дати такої заміни. 

Дана гарантія дійсна тільки в Україні. Дана 
гарантія надається на добровільних засадах 
Імпортером і вважається такою, що встановлена 
договором. Пристрій glo™ не відноситься 
до технічно складних побутових товарів, що 
підлягають обов’язковому гарантійному ремонту 
або гарантійній заміні, відповідно положення цієї 
гарантії виключають незастосовні до Пристрою 
glo™ норми Закону України «Про захист прав 
споживачів», Цивільного кодексу України та 
інших нормативно-правових актів.

Подільність

Якщо одне з положень Гарантії буде визнано 
недійсним, нікчемним або таким, що не 
підлягає виконанню повністю чи частково, 
інші положення вважатимуться такими, що 
залишилися в повному обсязі та діють.

Строк гарантії

Строк дії даної гарантії на Пристрій glo™ 
становить 12 (дванадцять) місяців із дати 
придбання. Гарантія не поширюється на 
комплектуючі Пристрою glo™ (USB-кабель, 
щітка для чищення).

Строк служби пристрою для нагрівання тютюну 
glo™  складає 12 (дванадцять) місяців із дати 
придбання.

Винятки з гарантії

Наступні пошкодження та несправності є 
винятком із гарантії:

a) Дефекти, що виникли в результаті 
 звичайного зносу;

b) Видимі фізичні пошкодження зовнішнього 
 вигляду Пристрою glo™ (наприклад,  
 потертості, подряпини, невеликі вм’ятини, 
 пошкодження пластику);

c) Несправності, викликані перепадом 
 напруги, контактом із рідиною,вогнем;

d) Несправності, що виникли внаслідок 
 використання Пристрою glo™ не за  
 призначенням;

e) Несправності, що викликані використанням 
 Пристрою glo™ з несумісними пристроями 
 чи підключенням до таких пристроїв;

f) Пошкодження і несправності, що виникли в 
 результаті спроб відкрити Пристрій glo™ 
 особою, що не вповноважена виробником 
 та/або Імпортером, несанкціонованої 
 модифікації чи ремонту Пристрою glo™;

g) Пошкодження і несправності, що виникли 
 внаслідок неправильної експлуатації, 
 вказаної в Інструкції користувача Пристрою 
 glo™. 

Гарантія також не надається, якщо:

a) Кінцевий споживач не надав документ, що 
 підтверджує факт придбання Пристрою 
 glo™ та або фірмову коробку Пристрою  
 glo™ з унікальним кодом;

b)  Кінцевий споживач звернувся до сервісного 
 центру, після спливу строку гарантії. 

Порядок повідомлення про несправності:

У разі виникнення несправностей Пристрою 
glo™ кінцевий споживач повинен:

1) Зв’язатися зі службою підтримки споживачів 
 glo™ для отримання подальших інструкцій 
 за контактами, вказаними нижче; або.

2) Звернутися до сервісного центру. У такому 
 випадку кінцевий споживач повинен 
 детально описати несправність або 
 проблему і додати документ, що підтверджує 
 придбання Пристрою glo™ та/ або фірмову 
 коробку Пристрою glo™ з унікальним 
 кодом.

Служба підтримки споживачів glo™
 
Телефон служби підтримки: 
8008 або 0-800-50-90-80 Дзвінки безкоштовні. 

Перелік сервісних центрів опубліковано на 
веб-сайті myglo.com.ua 

ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд 
Маркетинг Україна»
м. Київ, 01014, вул. Болсуновська, 13-15. 

Гарантія
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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23 24ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1   Прочитайте все инструкции перед использованием продукта и сохраните Руководство 
пользователя в надежном месте для дальнейшего использования.

2   Устройство для нагревания табака glo™ и все аксессуары, входящие в стартовый набор, 
предназначены для использования только совершеннолетними. Храните свое устройство 
для нагревания табака glo™ и его комлпектующие в недоступном для детей месте. 

3   Данный продукт не предназначен для использования людьми с ограниченными 
физическими или умственными способностями, если только за ними не обеспечивается 
надзор или инструктаж по использованию продукта лицом, ответственным за их 
безопасность. 

4   Несовершеннолетние не должны играть с устройством для нагревания табака glo™ или 
составлящими стартового набора, а такжепроводить чистку и обслуживание устройства.

5    Этот символ, изображенный на устройстве для нагревания табака glo™,   
 означает, что данный продукт нельзя утилизировать, как обычные бытовые  
 отходы, в соответствии с директивой об отходах электрического и электронного 
оборудования (WEEE). Утилизация устройства должна происходить путем доставки 
устройства в специальные пункты приема электронных отходов. Свяжитесь с местной 
уполномоченной организацией, чтобы найти ближайший к вам пункт приема электронных 
отходов.

6   Данный продукт содержит литий-ионный аккумулятор. Соблюдайте соответствующие 
меры предосторожности при утилизации продукта в соответствии с пунктом 5 выше. Не 
бросайте батарею или какой-либо компонент вашего устройства для нагревания табака 
glo™ в огонь. Не пытайтесь заменить аккумулятор устройства для нагревания табака 
glo™, поскольку вы можете повредить устройство для нагревания табака glo™, что может 
привести к перегреву, пожару, взрыву и травмам.   

7   Устройство для нагревания табака glo™ следует заряжать до 3.5 часов при комнатной 
температуре. Если через 4 часа устройство не заряжено, прекратите его использование и 
обратитесь в службу поддержки по бесплатному номеру телефона указанному на 
упаковке. 

8  Не используйте продукт, если на изделии или USB-кабеле обнаружены признаки 
 повреждений.

 a.  Поврежденное или неисправное устройство для нагревания табака glo™ может 
содержать поврежденный или дефектный литий-ионный аккумулятор, поэтому его 
необходимо утилизировать как указано выше. Поврежденное или неисправное 
устройство для нагревания табака glo™ нельзя проносить на борт воздушного судна.

 б.  Поврежденное или неисправное устройство для нагревания табака glo™ следует 
перевозить в соответствии с действующими правилами. Поврежденное или 
неисправное устройство для нагревания табака glo™ нельзя перевозить самолетом. 
На внешней стороне упаковки должна быть маркировка "поврежденные или 
неисправные литий-ионные батареи".  

9   Подключать только к сети сверхнизкого напряжения (SELV) с выходными 
  характеристиками 1 А (А) для устройства для нагревания табака glo™ (модель 
 G203) и 2 А (А) – для устройства для нагревания табака glo™ (модель G202) или к блоку 
 питания glo™ серии YJC010W. При использовании блока питания с более низкими 
 выходными характеристиками, устройство будет заряжаться медленнее.

10   Соблюдайте все меры по обеспечению безопасности, как указано в Руководстве 
пользователя зарядного устройства переменного/постоянного тока, который вы 
используете.

11   Не оставляйте устройство для нагревания табака glo™ без присмотра во время зарядки.

12   Не оставляйте устройство для нагревания табака glo™ и его аксессуары, входящие в 
стартовый набор, открытыми для источника тепла или высоких температур, например, 
под прямыми солнечными лучами на приборной панели автомобиля. Не используйте 
устройство для нагревания табака glo™, если оно горячее на ощупь.  

13   Не заряжайте вблизи легковоспламеняющихся материалов или мест, например, 
постельных принадлежностей или автозаправочных станций.

14   Храните все аксессуары, поставляемые с устройством для нагревания табака glo™, в 
недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность удушья.

15   Не бросайте, не раздавливайте, не прокалывайте, не сжигайте и не погружайте 
устройство для нагревания табака glo™ и все аксессуары, входящие в стартовый набор, 
в воду или любую другую жидкость, не подвергайте устройство для нагревания табака 
glo™ воздействию взрывоопасных паров.

16   Не вставляйте в устройство для нагревания табака glo™ какие-либо посторонние 
предметы, сигареты или другие табакосодержащие стики, кроме специальных 
табакосодержащих стиков для нагревания neo™ sticks. 

17   Чистите изделие только в соответствии с рекомендациями Руководства пользователя, 
используя прилагаемую щетку.

18   Не разбирайте и не чините самостоятельно устройство для нагревания табака glo™ или 
USB-кабель. Неправильное, безответственное или недопустимое обращение с 
устройством может привести не только к потере гарантии, но и к серьезным травмам. 

Рабочие температуры

Устройство работает: от -20 до 45 °C
Оптимальный заряд: от 0 до 45 °C 

Для оптимальной эксплуатации всегда храните устройство при температуре от 15° С до 25° С. 
Экстремальные температуры могут уменьшить мощность и срок службы аккумулятора 
устройства. Холодные погодные условия могут временно сократить длительность работы 
аккумулятора и привести к отключению устройства. Длительность работы аккумулятора 
устройства придет в норму при более высокой температуре. Избегайте использования 
устройства при температуре выше плюс 45 °C, что может привести к повреждению устройства 
или аккумулятора.

Производитель: Никовенчерз Трейдинг Лимитед, WC2R 3LA, Великобритания, Лондон, Глоб 
Хаус, Уотер Стрит 1.
Собрано в Китае.
Импортер и организация, которая принимает претензии: ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз 
Энд Маркетинг Украина", 01014, г. Киев, ул. Болсуновская, 13-15.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно устройства 
для нагревания табака glo™, свяжитесь с нашей службой 
поддержки потребителей по бесплатному номеру телефона 
0-800-50-90-80 или 8008. 
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Устройство для нагревания табака 
glo™ и все аксессуары, входящие в 
набор, спроектированы и изготовлены 
из высококачественных материалов 
и компонентов, некоторые из которых 
могут быть переработаны и повторно 
использованы в зависимости от 
местной инфраструктуры обработки 
отходов. 

Пожалуйста, действуйте в соответствии 
с местными правилами и не 
утилизируйте старые продукты вместе 
с обычными бытовыми отходами. 
Правильная утилизация устройства, не 
подлежащего эксплуатации,  позволит 
предотвратить потенциальные 
негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья людей.

Устройство 
для 
нагревания 
табака glo™ 

USB-C-кабель

Щетка для чистки



RU RU

27 28

01 Вход нагревателя 
02 Затвор
03 Кнопка управления
04 USB-порт для зарядного устройства
05 Очистной люк

СХЕМА ПРОДУКТА 01

02

03

04

05
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neo™ stick

Камера нагревателя

Устройство для
нагревания
табака glo™

29 30ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

01 Зарядка
Вставьте USB-кабель в USB-
порт устройства для
нагревания табака glo™ и
подключите его через USB-
порт компьютера или блока
питания. Индикаторы на
кнопке управления
указывают на состояние
зарядки.

Устройство для нагревания табака glo™ следует заряжать
до 3.5 часов при комнатной температуре.

Устройство для нагревания табака glo™ можно использовать во время 
подключения к электросети, если имеется достаточный заряд. Однако 
процесс зарядки будет приостановлен до завершения сеанса. Если вы 
используете устройство для нагревания табака glo™ во время зарядки, 
делайте перерыв между сеансами на 90 секунд, чтобы он успел
остыть перед началом следующего сеанса.

02 Использование neo™ sticks
Отодвиньте затвор в верхней части устройства для нагревания 
табака glo™ в сторону и аккуратно вставьте neo™ sticks слегка 
вкручивая, пока не почувствуете, что стик полностью вошел в 
камеру нагревания. При этом верхняя часть цветного ободка на 
кончике фильтра должна остаться на виду. 
 
Обычные тонкие сигареты не подходят для использования 
в устройстве для нагревания табака glo™. Пожалуйста, 
используйте только neo™ sticks.

СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДКИ

Заряджено на 25%

Заряджено на 50%

Заряджено на 75%

Заряджено на 99%

Заряджено на 100%
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03 Включение
Устройство для нагревания 
табака glo™ имеет 2 
режима нагрева: стандартный 
и буст. Стандартный сеанс 
длится 4 минуты. Буст режим 
предлагает интенсивную, но более 
короткую сессию использования устройства. 
Режим можно выбрать при запуске сеанса.

Чтобы выбрать стандартный режим:
Нажмите  кнопку управления на устройстве для нагревания 
табака glo™ и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы начать 
процесс нагревания. Устройство для нагревания табака glo™ 
мягко завибрирует через 3 секунды, указывая на то, что сеанс 
начался, после чего кнопку управления можно отпустить. Первый 
световой индикатор начнет мигать, обозначая что выбран  
СТАНДАРТНЫЙ режим.

Через 20 секунд все 4 индикатора на устройстве для нагревания 
табака glo™ загорятся, а само устройство слегка завибрирует, 
указывая, что оно готово к использованию.

Чтобы выбрать буст режим:
Нажмите кнопку управления и 
удерживайте 5 секунд. Устройство 
начнет вибрировать спустя 3 секунды 
и еще раз на 5-ой секунде. Отпустите кнопку после второй 
вибрации.  

Световые индикаторы на кнопке управления начнут вращаться, 
указывая на то, что выбран Буст режим. Через 10 секунд на 
устройстве для нагревания табака glo™ засветятся все 4 
индикатора, а само устройство снова завибрирует, сигнализируя 
о готовности к использованию.

Время до начала использования 

Осталось 20 секунд

Осталось 15 секунд

Осталось 10 секунд

Осталось 5 секунд

Нажмите и удерживайте 5 секунд

Буст режим: время до начала использования

Готов к 
использованию

10
 с
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04 Использование
Поднесите neo™ stick к губам 
и осторожно вдохните через 
фильтр, как  обычную сигарету. 
Не вдыхайте слишком глубоко. 
Три из четырех индикаторов 
будут отключены за 20 секунд 
до окончания сеанса, а само 
устройство завибриует и затем 
автоматически выключится.

Вы можете остановить сеанс в 
любой момент, удерживая кнопку 
управления в течение 3 секунд. 
Устройство для нагревания табака 
glo™ завибрирует и выключится.

Сеанс нельзя приостановить. Использованный neo™ stick  
необходимо вынуть и заменить на новый до начала следующего 
сеанса. 

 

05 Извлечение
neo™ stick
Возьмите neo™ stick за фильтр 
и вытащите из устройства.
Будьте аккуратны, так как стик 
может быть еще горячим.
 

06 Утилизация 
neo™ stick
Поместите neo™ stick в мусорную 
корзину. После каждого сеанса 
необходимо проверять, закрыт 
ли затвор на устройстве.  

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА:

100% заряда

Осталось 75% заряда

Осталось 50% заряда

Осталось 25% заряда

Низкий уровень заряда, 
требуется перезарядка

07 Перезарядка
Чтобы узнать уровень заряда, 
нажмите и отпустите кнопку 
управления на передней 
панели устройства для 
нагревания табака glo™. 
Узнать уровень заряда во 
время сеанса нельзя. 
Подробнее о перезарядке 
смотрите пункт 1 данной 
инструкции.
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08 Очистка
Перед чисткой устройства убедитесь, что устройство для 
нагревания табака glo™ не использовалось минимум 5 минут 
и остыло.

Отодвиньте затвор наверху и откройте заслон внизу устройства. 
Для очищения камеры нагревателя используйте специальную 
щеточку, входящую в комплект. Для наилучшего результата 
прочистите устройство с обеих сторон.

Устройство для нагревания табака glo™ необходимо очищать 
каждые 20 сеансов для качественной работы устройства.

09 Как чистить щетку
Просто ополосните щеточку под проточной водой.
Перед очищением устройства для нагревания табака glo™ 
убедитесь, что щеточка высохла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ПОПЫТКА УДАЛИТЬ ОСТАТКИ

СИЛЬНЫМ ПОСТУКИВАНИЕМ ИЛИ 
ПОТРЯХИВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
НАГРЕВАНИЯ ТАБАКА glo™ МОЖЕТ

ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ
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ИНДИКАТОР ОШИБКИ НЕИСПРАВНОСТЬ  ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ

Устройство для нагревания 
табака glo™ не заряжается .

Аккумулятор 
устройства для 
нагревания табака 
glo™, возможно, 
перегрелся.

Переместите устройство в 
более прохладное место, 
чтобы устройство для 
нагревания табака glo™ 
остыло.

Аккумулятор 
устройства для 
нагревания табака 
glo™, возможно, 
переохладился. 

Переместите устройство в 
более теплое место, чтобы 
устройство для нагревания 
табака glo™ нагрелось. 

Устройство для нагревания 
табака glo™ не нагревает 
neo™ sticks.

Аккумулятор 
устройства для 
нагревания табака 
glo™, возможно, 
исчерпал заряд.

Нажмите кнопку устройства 
управления на передней  
панели, чтобы проверить 
уровень заряда батареи. 
Подробнее о перезарядке 
смотрите в разделе 
«Инструкция по 
эксплуатации». 

Аккумулятор 
устройства для 
нагревания табака 
glo™, возможно, 
перегрелся.

Переместите устройство в 
более прохладное место, 
чтобы устройство для 
нагревания табака glo™ 
остыло.

Аккумулятор 
устройства для 
нагревания табака 
glo™, возможно, 
переохладился.

Переместите устройство в 
более теплое место, чтобы 
устройство для нагревания 
табака glo™ нагрелось.

Устройство для нагревания 
табака glo™ не нагревает 
neo™ sticks.

Новый сеанс начат 
слишком рано после 
внезапного завершения 
предыдущего сеанса. 

Дайте устройству 
охладиться и не используйте 
его в течение 90 секунд 
перед началом нового 
сеанса. Если проблема 
остается, обратитесь 
в службу поддержки 
пользователей glo™.

10 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
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Режим ошибки Возможная причина Рекомендованное действие

Ошибка №1
Слишком низкая 
температура.

Запишите код ошибки и 
свяжитесь со службой 
поддержки потребителей 
glo™.

Ошибка №2
Слишком высокая 
температура

Ошибка №3
Слишком низкая 
температура.

Ошибка №4
Слишком высокая 
температура.

Ошибка №5
Устройство для 
нагревания табака 
glo™ не нагревает 
neo™ sticks

Ошибка № 6
Устройство для 
нагревания табака glo™ 
не заряжается.

Отсоедините USB-кабель 
от устройства, запишите 
код ошибки и свяжитесь 
со службой поддержки 
потребителей glo™.

Если вы прочитали раздел «Решение проблем» и ни одно 
решение не помогло исправить проблему с устройством для 
нагревания табака glo™, пожалуйста, обратитесь в службу 
поддержки потребителей glo™ для получения дополнительной 
информации или совета по устранению неисправности.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, 
свяжитесь со службой поддержки потребителей glo™: 

EMAIL:
info@myglo.com.ua 

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
8008 или 0800509080
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43 44SAFETY INSTRUCTIONS

1   Read all instructions before using this product and keep  
the  User Guide in a safe place for reference. 

2   The glo™ tobacco heater and all the accessories included in  the 
starter kit are intended for adult use only. Keep your glo™ 
tobacco heater and its accessories out of the reach of children. 

3   This product must not be used by adults with reduced physical, 
sensory, mental capabilities or lack of experience and 
knowledge, unless they are under supervision or have been 
given instructions concerning the use of the product by a 
person responsible for their safety. 

4   Children must not play with the glo™ tobacco heater or any of 
the accessories included in the starter kit. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children.

5    This symbol displayed on the glo™ tobacco heater and  
 packaging indicates that this product must not be  
 disposed of with regular household waste in accordance 
with the WEEE Directive. Instead, it should be disposed of by 
returning to a designated collection point for the recycling of 
waste electrical equipment. Contact your local authority to find 
the nearest collection point.

6   This product contains a non-replaceable rechargeable 
lithium-ion battery. Suitable precautions should be made when 
disposing of the product in accordance with the above 
guidance in safety point 5. Do not dispose of the battery or 
any component of your glo™ tobacco heater in a fire. Do not 
attempt to replace the glo™ tobacco heater battery as you may 
damage the glo™ tobacco heater, which could cause 
overheating, fire, explosion and injury. 

7   The glo™ tobacco heater may take up to 3.5 hours to be fully 
charged at ambient temperature. If the device does not fully 
charge within 4 hours discontinue use and contact the 
customer helpline 0-800-50-90-80 or 8008. 

8  Do not use if the product or USB cable show signs of damage.

 a.  A damaged or malfunctioning glo™ tobacco heater may 
contain a damaged or defective lithium-ion battery and 
should be disposed of in accordance with warning 5 above. 
A damaged or malfunctioning glo™ tobacco heater should 
not be taken onto an aeroplane. 

 b.  A damaged or malfunctioning glo™ tobacco heater must be 
shipped in accordance with applicable regulations, must not 
be shipped by air and include labelling on the outer package 
that states: “Damaged or Defective Lithium-Ion Batteries”. 

9   This product should only be connected to a safety 
  extra-low voltage (SELV) circuit using a 1A adaptor 
 (device model G203) or 2A adaptor (device model G202) or 
 the glo™ USB AC Adaptor (YJC010W Series). Using an adaptor 
 with a current output lower than this will result in a slower 
 charge time.  

10   Adhere to all safety information as detailed in the User Guide 
of the AC/DC adaptor that you are using. 

11   Do not leave the glo™ tobacco heater unattended whilst 
charging. 

12   Do not leave the glo™ tobacco heater or any of its accessories 
exposed to a heat source or in a high temperature location 
such as direct sunlight on a car dashboard. Do not use your 
glo™ tobacco heater if hot to the touch. 

13  Do not charge near flammable materials or environments such  
 as bedding or petrol stations.

14    Keep all accessories supplied with the glo™ tobacco heater 
away from children as they may pose a choking hazard.

15  Do not drop, crush, pierce, incinerate, or immerse the glo™   
 tobacco heater or the USB cable in water or any other liquid,  
 or expose the glo™ tobacco heater to explosive fumes. 

16   Do not insert any foreign objects, any cigarettes, or any 
tobacco sticks other than NEO™ Sticks into the glo™ tobacco 
heater.

17   Only clean the product as advised in the User Guide, using  
the cleaning brush provided.

18  Do not disassemble or tamper with your glo™ tobacco heater  
 or USB Cable. Any inappropriate, incorrect, or irresponsible  
 use will void any warranty and could result in serious injury.

Operating temperatures

Discharge: -20°C to 45°C
Charge: 0°C to 45°C

Always keep the device between 15°C and 25°C for optimum 
performance. Extreme temperatures can reduce the capacity and 
lifetime of the device’s battery. Cold conditions might temporarily 
shorten battery life and could cause the device to turn off. 
Battery life will return to normal in higher ambient temperatures. 
Avoid exposing your device to ambient temperatures higher than 
45°C, which may permanently damage the device or battery.

Manufacturer: Nicoventures Trading Limited, Globe House,  
1 Water Street, London, WC2R 3LA, England.
British American Tobacco Sales and Marketing Ukraine LLC, 13-15 
Bolsunovska Street, 01014 Kyiv, Ukraine. 

Should you have any queries regarding your glo™ tobacco heater, 
please contact our customer helpline: 0-800-50-90-80 or 8008.
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45 46WELCOME WHAT’S IN THE BOX?

Welcome to glo™

glo™ tobacco heater and all the 
accessories contained in the starter kit 
are designed and manufactured with high 
quality materials and components, some 
of which may be recycled and reused 
depending on your local electrical waste 
processing infrastructure.

Please act according to your local rules 
and do not dispose of your old products 
with your normal household waste. 
Correct disposal of your old product helps 
prevent potential negative consequences 
for the environment and human health.

glo™  
Tobacco
Heater

USB-C Cable

Cleaning Brush
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01  Heater entrance
02 Slider door
03 Control button
04 USB charging port
05 Cleaning door

PRODUCT DIAGRAM 01

02

03

04

05
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Consumable

Heater Chamber

glo™ Tobacco
Heater

49 50INSTRUCTIONS FOR USE 

01 Charge
Insert the USB cable into the 
USB charging port of the glo™ 
tobacco heater and connect
with a suitable USB port or 
USB AC adaptor. The lights 
on the control button will 
indicate the charging status.

The glo™ tobacco heater may take up to 3.5 hours to be fully 
charged at ambient temperature.

The glo™ tobacco heater can be used whilst plugged in as long
as it has enough charge. However, charging will be paused until
the session is complete. If the device is used whilst charging,
allow the device to cool for a minimum of 90s between
sessions.

02 Insert a neo™ Stick
Slide open the shutter on top of the glo™ tobacco heater  
and gently insert a neo™ Stick until you feel the stick  
touching the bottom of the glo™ tobacco heater. 
At this point you should still see the top of the coloured collar  
on the tipping of the neo™ Stick. 

Normal super slim cigarettes will not work with glo™  
tobacco heater. Please only use neo™ Sticks.

 CHARGING STATUS:

Up to 25% charged

Up to 50% charged

Up to 75% charged

Up to 99% charged

100% charged
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03 Turn on
The glo™ Tobacco heater 
has  two heating modes: 
‘Standard’  and ‘Boost’.  
Standard session lasts for 
4 minutes. 
Boost is a shorter but more  
 intense experience. 
You can choose either Standard  
or  Boost mode when you start a session.

To choose a Standard Mode session:
Hold down the control button on the glo™ tobacco heater 
for 3 seconds to start the heating process. The glo™ tobacco 
heater will vibrate gently after these 3 seconds to indicate 
that the session has been started and the control button 
should be released. The first light on the control button will 
begin to flash indicating a STANDARD session has been 
selected. The lights will become solidly illuminated as the 
device heats up. 

After 20 seconds, all 4 lights on the glo™ tobacco heater will 
be solidly illuminated and the glo™ tobacco heater will vibrate 
gently to indicate that it’s ready to use.

To start a Boost Mode session: 
Hold down the control button on  
the glo™ tobacco heater for 5 seconds  
to start the heating process. The glo™  
tobacco heater will vibrate gently after 3 seconds, and then 
again at 5 seconds to indicate a session has been started. 
Release the control button after the second vibration. 

The lights on the control button will begin to rotate to 
indicate that BOOST has been selected. After 10 seconds,  
all 4 lights on the glo™ tobacco heater will be solidly 
illuminated and the glo™ tobacco heater will vibrate  
gently to indicate that it’s ready to use.

 Standard Mode Display: Time until use

20 seconds remaining

15 seconds remaining

10 seconds remaining

5 seconds remaining

Press and hold for 5 seconds

BOOST MODE: Light Display

Ready to use

10
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04 Enjoy
Place the neo™ Stick to your  
lips and inhale gently, just like  
a regular cigarette. Three of  
the four lights will turn off  
20 seconds from the session  
end to indicate the session  
end is approaching with a  
gentle vibrate. The glo™  
tobacco heater will then  
turn off automatically. 

You may stop your session at any point  
by holding down the control button for  
3 seconds on the glo™ tobacco heater.  
The glo™ tobacco heater will gently vibrate  
to let you know it’s turning off. 

A session cannot be paused. The existing neo™ Stick must be 
removed and replaced before the next session can begin. 

05 Remove a neo™ Stick
Simply remove a neo™ Stick  
by the filter. Take care when  
removing stick from the glo™  
tobacco heater as the tobacco  
portion could be hot.

06 Disposing of  
a  neo™ Stick
Discard a neo™ Stick responsibly  
in a waste bin. 
Always ensure the shutter is closed 
after every session.

 CHARGE STATUS:

100% power

75% power remaining

50% power remaining

25% power remaining

Low charge, recharge required

07 Recharging
To check the charge status, 
press and release the control 
button on the front of the glo™  
tobacco heater. The status  
of the charge level cannot be  
checked during a session.  
See instruction 1 for further  
information on recharging.
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08 Cleaning
Ensure the glo™ tobacco heater has been allowed to cool  
for a minimum of 5 minutes before cleaning.

Open the slider door at the top and the cleaning door at the 
bottom of the glo™ tobacco heater. Clean the inside of the 
heating chamber using the brush provided. For best results, 
clean from both ends as required. 

For best performance, the glo™ tobacco heater needs to  
be cleaned after 20 sessions.

09 How to clean the cleaning brush
Simply rinse brush under running water. Please make sure 
that the cleaning brush is dried when using again with glo™ 
tobacco heater.
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 ERROR CODE  SYMPTOM  POSSIBLE CAUSE  SUGGESTED ACTION

The glo™ tobacco  
heater is not charging.

The glo™ tobacco 
heater may be 
above the internal 
battery's maximum 
temperature.

Move to a cooler area 
and/or wait for the glo™ 
tobacco heater to  
cool down.

The glo™ tobacco 
heater may be below 
the internal battery's 
minimum temperature.

Move to a warmer area 
and/or wait for the glo™ 
tobacco heater to warm up.

The glo™ tobacco heater  
is not heating.

The glo™ tobacco 
heater may have 
run out of charge.

Check the charge status by 
pressing the control button 
on the side of the glo™ 
tobacco heater. Recharge 
if necessary. Refer to the 
recharging instructions in 
the ‘Instruction For Use’ 
section.

The glo™ tobacco 
heater may be 
above the internal 
battery's maximum 
temperature.

Move to a cooler area 
and/or wait for the glo™ 
tobacco heater to cool 
down.

The glo™ tobacco 
heater may be below 
the internal battery's 
minimum temperature.

Move to a warmer area 
and/or wait for the glo™ 
tobacco heater to warm up.

The glo™ tobacco heater  
is not heating.

Session is started very 
soon after the first 
session is stopped 
abruptly.

Allow the glo™ tobacco 
heater to cool for 
approximately 
90 seconds before starting 
another session. 
If the problem persists, 
please contact the glo™ 
customer care line for 
additional help and advice.

10 Troubleshooting
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 ERROR CODE  POSSIBLE CAUSE  SUGGESTED ACTION

Error #1
The temperature  
is too low.

Make note of the error  
code and contact the  
glo™ customer care  
line for support.

Error #2
The temperature  
is too high.

Error #3
The temperature  
is too low.

Error #4
The temperature  
is too high.

Error #5
The glo™ tobacco 
heater is not heating.

Error #6
The glo™ tobacco 
heater is not charging.

Remove the USB cable 
from the device, make a 
note of the error code and 
contact the glo™ customer 
care line for support.

If you have read the troubleshooting information and are 
still having problems with your glo™ tobacco heater, please 
contact the glo™ customer care line for additional help  
and advice.

If you have any queries, please see below: 
glo™ customer care line

EMAIL:
info@myglo.co.ua

TOLL FREE PHONE
0-800-50-90-80 or 8008
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