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1 2ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1   Перед использованием устройства прочтите внимательно всю инструкцию целиком. Храните 
инструкцию в удобном месте, чтобы в любой момент обратиться к ней за справкой. 

2   Устройство для нагревания табака glo™ и все аксессуары из стартового набора 
предназначены для использования только пользователями, достигшими 21-летнего возраста. 
Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте. 

3   Этот продукт не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, 
психическими и умственными способностями или людьми с отсутствием знаний и опыта, если 
только они не используют его под надзором или руководством со стороны лица, отвечающего 
за их безопасность. 

4   Не допускайте, чтобы дети играли с устройством для нагревания табака glo™ и другими 
аксессуарами из стартового набора. Дети не должны чистить или проводить обслуживание 
устройства.

5    Этот символ на устройстве и на упаковке устройства glo™ означает, что в случае,  
 наличия соответствующих требований законодательства, продукт нельзя   
 утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его следует 
утилизировать путем возвращения в специальный пункт сбора отходов электрооборудования.

6   Устройство содержит встроенный литиево-ионный аккумулятор. Соблюдайте меры 
безопасности при утилизации согласно приведенным выше советам. Не утилизируйте glo™ 
или его составляющие в огне. Не пытайтесь заменить аккумулятор устройства для нагревания 
табака glo™, так как вы может повредить устройство, что может привести к перегреву, пожару, 
взрыву и травме.

7   Устройство для нагревания табака glo™ должно заряжаться до 3,5 часов при комнатной 
температуре для полной зарядки. Если оно не заряжается полностью по истечении 4 часов, 
прекратите его использование и свяжитесь со службой поддержки по телефону 5757.

8   Не используйте устройство или USB-C кабель с внешними повреждениями.

 a.  Поврежденное или неисправное устройство для нагревания табака glo™ 
с поврежденным или неисправным литий-ионным аккумулятором должно утилизироваться 
в соответствии с предупреждением в пункте 5. Запрещается проносить поврежденное или 
неисправное устройство для нагревания табака glo™ на борт самолета. 

 б.  Поврежденное или неисправное устройство для нагревания табака glo™ допустимо к 
транспортировке в соответствии с применимыми правилами, устройство нельзя перевозить 
воздушным транспортом, а на внешней упаковке необходимо разместить соответствующую 
маркировку: «Поврежденный или дефектный литий-ионный аккумулятор». 

9   Устройство следует подключать только к безопасной электросети со сверхнизким 
  напряжением, используя источники питания с выходными характеристиками 1А 
 (модель G403), или 2А (модель G402) или источник питания для glo™ (серия YJC010W). 
 Использование источника питания с меньшими выходными характеристиками приведет к 
 замедлению процесса зарядки устройства.

10    Соблюдайте технику безопасности, описанную в настоящей инструкции, при использовании 
адаптера переменного/постоянного тока.  

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

12   Не оставляйте устройство для нагревания табака glo™ и аксессуары из стартового набора 
вблизи источников тепла или в местах с повышенной температурой, например, на приборной 
доске автомобиля под прямыми солнечными лучами. Не используйте glo™, если устройство 
горячее на ощупь.

13    Не заряжайте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов или в местах 
повышенной пожарной опасности, например, рядом с постельными принадлежностями или 
на заправочных станциях.

14  Храните все аксессуары, поставляемые с устройством для нагревания табака glo™, в   
 недоступном для детей месте. Мелкие части могут представлять опасность удушья в случае  
 попадания в дыхательные пути.

15   Не роняйте, не давите, не прокалывайте, не сжигайте и не погружайте устройство для 
нагревания табака glo™ и аксессуары из стартового набора в воду или любую другую 
жидкость. Не подвергайте glo™ воздействию взрывоопасных паров. 

16  Не вставляйте в устройство glo™ посторонние предметы, сигареты или любые другие   
 табачные стики, кроме neo™ в деми формате.

17  Проводите чистку устройства с помощью специальной щеточки из стартового набора, следуя  
 нашей инструкции по очистке glo™.

18  Не разбирайте и не портите само устройство или USB-C кабель. Любое ненадлежащее,   
 неправильное или безответственное использование устройства ведет к аннулированию   
 гарантии и может причинить серьезный вред.

Диапазон рабочих температур

Использование: от -20 до +45 °C
Зарядка: от 0 до +45 °C

Для оптимальной работы всегда храните устройство при температуре от +15 до +25 °С. 
Экстремальные температуры могут уменьшить емкость и срок службы аккумулятора устройства. 
Холодные погодные условия могут временно уменьшить срок службы аккумулятора и привести к 
преждевременному отключению устройства. Однако при более высокой температуре устройство 
придет в норму. Избегайте воздействия на устройство температуры окружающей среды выше +45 °C, 
это может привести к необратимому повреждению устройства или аккумулятора.

Производитель устройства для нагревания табака торговой марки glo модель G403 и USB- кабеля 
Туре-С, модель JCT024: Никовенчерз Трейдинг Лимитед, WC2R 3LA, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Лондон, Глоб Хаус, Уотер Стрит 1
Импортер в РК: ТОО "БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО КАЗАХСТАН ТРЕЙДИНГ", A26F8D4, Республика 
Казахстан, Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, 240Г

Информация о соответствии требованиям технического регулирования ЕАЭС - 
Устройство для нагревания табака торговой марки glo соответствует требованиям 
ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость 
технических средств» 
USB-кабель Type-C соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского 
экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники» 
В случае возникновения каких-либо вопросов об устройстве для нагревания табака glo™, пожалуйста, 
обратитесь в Службу поддержки по телефону 5757.
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3 4ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЧТО В КОРОБКЕ

Добро пожаловать в glo™  

Устройство для нагревания табака glo™ и все 
аксессуары, входящие в стартовый набор, 
созданы из высококачественных материалов и 
компонентов, некоторые из которых могут быть 
переработаны либо повторно использованы 
согласно локальных правил переработки 
электрических приборов. 

Пожалуйста, следуйте требованиям местного
законодательства. 

Не рекомендуется утилизировать устаревшие 
устройства совместно с бытовыми отходами. 

Правильная утилизация устаревшего продукта 
помогает предотвратить потенциальные 
негативные последствия для окружающей среды и 
здоровья людей. 

Устройство для 
нагревания 
табака glo™ 

USB-С-кабель

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

СХЕМА УСТРОЙСТВА 01

02

03

04

05



Расходный 
материал

Нагревательная 
камера

Устройство 
для нагревания 
табака  glo™

Шығын материалы

Қыздыру камерасы

glo™ темекіні 
қыздыру
құрылғысыr
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7 8ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

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

При использовании адаптера с маркировкой                   требуется до 
3.5 часов для полной зарядки устройства.

Устройство для нагревания табака glo™ может быть использовано 
даже во время подзарядки, если заряда достаточно. Однако сам 
процесс зарядки приостанавливается на время использования 
устройства. Если устройство используется во время подзарядки, дайте 
ему остыть не менее 90 секунд между сеансами.

02 Вставить стик neoTM

Cдвиньте затвор в верхней части устройства для нагревания 
табака glo™ в сторону и аккуратно вставьте стик neoTM внутрь 
до тех пор, пока не почувствуете, что стик упирается в нижнюю 
часть устройства для нагревания табака glo™. При этом вы 
должны видеть верхнюю часть цветной каймы ободка стика.  
 
Сигареты формата Demi Slim не подходят для использования  
в устройстве для нагревания табака glo™. Пожалуйста, 
используйте только стики neoTM.

 СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДКИ:

Заряжено на 25%

Заряжено на 50%

Заряжено на 75%

Заряжено на 99%

Заряжено на 100%
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03 Включить
На устройстве для  
нагревания табака glo™  
имеется два режима  
нагревания:  
СТАНДАРТНЫЙ и УСКОРЕННЫЙ.  
Вы можете выбрать любой режим нагревания при  
начале сеанса. 

Чтобы выбрать сеанс в стандартном режиме: 
Удерживайте кнопку управления на устройстве для нагревания 
табака glo™ в течение 3 секунд, чтобы началось нагревание. 
Устройство для нагревания табака glo™ мягко завибрирует 
через 3 секунды, указывая на то, что сеанс начался и кнопку 
управления можно отпустить. Первый индикатор на кнопке 
управления начнет мигать, указывая на выбор СТАНДАРТНОГО 
сеанса. Индикаторы будут подсвечиваться по мере нагревания 
устройства. 

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

 СТАНДАРТНЫЙ режим: время до начала использования

Осталось 5 секунд

Осталось 10 секунд

Осталось 15 секунд

Осталось 20 секунд

Готово к использованию

 УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ: время до 
 начала использования

Готово к 
использованию

15
 се

ку
нд

Чтобы выбрать сеанс в ускоренном режиме: 
Удерживайте кнопку управления на устройстве для нагревания табака 
glo™ в течение 5 секунд, чтобы началось нагревание. Устройство для 
нагревания табака glo™ мягко завибрирует сначала через 3 секунды, 
а затем через 5 секунд указывая на то, что сеанс начался. Отпустите 
кнопку управления после второй вибрации. 

Индикаторы на кнопке управления начнут мигать попеременно, 
указывая на выбор УСКОРЕННОГО сеанса. Через 15 секунд все 
4 индикатора на устройстве для нагревания табака glo™ будут 
подсвечиваться, а само устройство для нагревания табака glo™ 
слегка завибрирует, указывая, что оно готово к использованию.
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04 Наслаждайтесь
Поднесите стик neoTM к губам  
и осторожно вдохните, как обычную  
сигарету. За 20 секунд до окончания  
сеанса 3 из 4 световых индикаторов  
погаснут, а само устройство мягко  
завибрирует для обозначения  
окончания сеанса. По окончании  
сеанса устройство для нагревания  
табака glo™ выключится автоматически. 

Вы можете остановить сеанс в любой момент,  
нажав и удерживая кнопку управления  
на устройстве для нагревания табака glo™  
в течение 3 секунд. Устройство для нагревания 
табака glo™ слегка завибрирует, указывая на то, 
что оно отключается. 

Сеанс не может быть приостановлен. Использованный стик  
neoTM должен быть удален и заменен на новый до начала следующего 
сеанса.

 

05 Удалить стик neoTM

Просто удалите стик neoTM,  
удерживая за  фильтр. Соблюдайте  
осторожность  при удалении стика  
из устройства  для нагревания табака  
glo™,  поскольку часть, содержащая   
табак, может быть горячей.

06 Утилизация стика neoTM

Утилизируйте стик neoTM cответственно,   
выбросив в мусорное ведро. Всегда  
следите за закрытием затвора после  
каждого сеанса.

СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРА:

100% заряда

Осталось 75% заряда

Осталось 50% заряда

Осталось 25% заряда

Низкий уровень заряда,  
необходимо зарядить устройство 

07 Проверка состояния заряда
Чтобы проверить уровень заряда,  
нажмите и отпустите кнопку  
управления на устройстве для  
нагревания табака glo™.  
Состояние аккумулятора  
невозможно проверить во время  
сеанса. См. Инструкцию 1 для  
дальнейшей информации о зарядке.
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08 Очистка

Убедитесь, что устройство для нагревания табака glo™ остывало 
в течение минимум 5 минут перед очисткой.

Откройте очистной люк в нижней части устройства для нагревания 
табака glo™. Используйте салфетку, чтобы вытереть накопившуюся 
влагу в нижней части и на очистном люке устройства.

Для достижения наилучших результатов необходимо удалять влагу 
на очистном люке и нижней части устройства для нагревания табака 
glo™ после каждых 5 сеансов.

Чтобы очистить внутреннюю часть нагревательной камеры, откройте 
затвор в верхней части и очистной люк в нижней части устройства для 
нагревания табака glo™.

Очистите внутреннюю часть нагревательной камеры с помощью 
прилагаемой щетки. Для достижения наилучших результатов 
устройство следует очистить с обоих концов по мере необходимости. 

Для лучшей производительности, устройство для нагревания табака 
glo™ необходимо очистить после 20 сеансов.

09 Как очистить щетку
Просто промойте щетку под проточной водой. Пожалуйста, убедитесь, 
что щетка полностью просушена перед повторным использованием 
для очистки устройства для нагревания табака glo™.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
ПОПЫТКА УДАЛИТЬ ОСТАТКИ СИЛЬНЫМ 

ПОСТУКИВАНИЕМ ИЛИ ПОТРЯХИВАНИЕМ 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ ТАБАКА glo™ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ.
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 КОД ОШИБКИ  НЕИСПРАВНОСТЬ  ВОЗМОЖНАЯ 
 ПРИЧИНА   ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Устройство для нагревания табака  
glo™ не заряжается.

Температура устройства  
для нагревания табака glo™ 
может быть выше внутренней 
максимально допустимой 
температуры аккумулятора.

Перейдите в более холодное 
помещение и/или подождите,  
пока устройство охладится.

Температура устройство 
для нагревания табака glo™ 
может быть ниже внутренней 
минимально допустимой 
температуры аккумулятора.

Перейдите в более теплое помещение 
и/или дождитесь, пока устройство для 
нагревания табака glo™ нагреется.

Устройство для нагревания табака  
glo™ не нагревается. 

Заряд аккумулятора 
устройства для нагревания 
табака glo™ может быть 
исчерпан.

Проверьте состояние аккумулятора, 
нажав кнопку управления на 
устройстве для нагревания табака 
glo™. При необходимости зарядите. 
Обратитесь к инструкциям по 
перезарядке в разделе  
«Быстрый старт».

Температура устройства 
для нагревания табака glo™ 
может быть выше внутренней 
максимально допустимой 
температуры аккумулятора.

Перейдите в более прохладное 
помещение и/или дождитесь, пока 
устройство для нагревания табака 
glo™ остынет.

Температура устройство 
для нагревания табака glo™ 
может быть ниже внутренней 
минимально допустимой 
температуры аккумулятора.

Перейдите в более теплое помещение 
и/или дождитесь, пока устройство для 
нагревания табака glo™ нагреется.

Устройство для нагревания табака  
glo™ не нагревается. 

Последующий сеанс начат 
слишком быстро после 
внезапной остановки  
первого сеанса.

Подождите пока устройство для 
нагревания табака glo™ остынет  
в течение 90 секунд перед началом 
нового сеанса. Если проблема не 
устранена, обратитесь в службу 
поддержки потребителей glo™   
за дополнительной помощью  
и советами.

10 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
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 КОД ОШИБКИ  ВОЗМОЖНАЯ 
 ПРИЧИНА  ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Ошибка №1
Слишком низкая 
температура.

Обратите внимание на 
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 нагревается.

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

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

Если вы прочитали информацию об устранении неполадок и 
по-прежнему испытываете проблемы с вашим устройством для 
нагревания табака glo™, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки 
потребителей glo™ за дополнительной помощью или советами.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
Служба поддержки потребителей glo™

EMAIL:
info@myglo.kz

БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР:  
5757 (РК)
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ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
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21 22ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

1   Өнімді пайдаланбас бұрын барлық нұсқауларды оқып, болашақта қолдану үшін 
Пайдаланушы нұсқаулығын қауіпсіз жерде сақтаңыз. 

2  glo™ темекіні қыздыру құрылғысы және бастапқы жиынтыққа кіретін   
 барлық керек-жарақтар тек 21 жасқа толған тұлғалардың ғана  
 қолданысына арналған. glo™ темекіні қыздыру құрылғысын және оның   
 керек-жарақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. 

3   Бұл өнім физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі 
мен білімі жетпейтін адамдарға арналмаған, бірақ, олардың қауіпсіздігіне жауапты 
адам аталмыш адамдардың өнімді пайдалануына бақылау жасаса немесе нұсқау 
беріп отырса, өнімді қолдануға рұқсат етіледі.

4   Балалардың glo™ темекіні қыздыру құрылғысымен және бастапқы жиынтыққа 
кіретін барлық құралдармен ойнауына немесе оны тазалауына және күтім 
көрсетуіне тыйым салынады.

5                  glo™ құрылғысындағы және қаптамасындағы осы символ тиісті    
заңнамалық талаптар болған жағдайда өнімді тұрмыстық қалдықтармен 
бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Оның орнына өнімді электр 
құрал-жабдықтардың қалдықтарын жинайтын арнайы

 орынға тапсыру қажет.

6   Өнімде ауыстыруға келмейтін қайта қуатталатын литий-ионды аккумулятор 
бар. Өнім қалдықтарын жою кезінде тиісті сақтық шараларын қолдану қажет. 
Аккумуляторды немесе glo™ темекіні қыздыру құрылғысының кез-келген құрамдас 
бөліктерін отқа тастамаңыз. glo™ темекіні қыздыру құрылғысының аккумуляторын 
ауыстыруға тырыспаңыз, себебі, glo™ темекіні қыздыру құрылғысын 
зақымдауыңыз мүмкін, нәтижесінде құрылғы шамадан тыс қызып кетуі, өрт 
шығуы, жарылыс болуы, жарақат келтіруі ықтимал.

7   glo™ темекіні қыздыру құрылғысы толық қуат алуы үшін бөлме температурасында 
3,5 сағатқа дейін қуатталуы тиіс. Егер құрылғы 4 сағат ішінде толығымен 
қуатталмаса, оны қолдануды тоқтатыңыз және тұтынушыларға қолдау көрсету 
орталығына хабарласыңыз: 5757.

8   Құрылғыда немесе USB-кабельде зақым белгілері пайда болса, оларды 
пайдаланбаңыз.

 a.  Зақымдалған немесе ақаулы glo™ темекіні қыздыру құрылғысында 
зақымдалған немесе ақаулы литий-ионды аккумулятор болуы мүмкін. 
Зақымдалған немесе ақаулы glo™ темекіні қыздыру құрылғысын әуе кемесіне 
алып кіруге болмайды.  

 b.  Зақымдалған немесе ақаулы glo™ темекіні қыздыру құрылғысын қолданыстағы 
талаптарға сай тасымалдау қажет, бірақ әуе жолымен тасымалдауға болмайды, 
тасымалдау кезінде оның тысқары қаптамасында «Зақымдалған немесе 
ақаулы литий-ионды аккумуляторлар» деген жазу болуы тиіс. 

9             Өнімді тек қауіпсіз аса төмен вольтты кернеу желісіне 1 А адаптерді (G403 
            моделі үшін) немесе 2 А адаптерді (G402 моделі үшін) немесе glo™ қуат 
 көзін (YJC010W сериясы) қолдана отырып қосуға болады. Шығыс тоқ күші 
 жоғарыда аталғаннан төмен адаптерді қолданған жағдайда құрылғыны қуаттау 
 жылдамдығы баяулайды.

10    Пайдаланып жатқан ауыспалы/тұрақты тоқ адаптерін Пайдаланушы 
нұсқаулығында сипатталғандай барлық қауіпсіздік шараларын сақтай отырып 
қолданып жатқаныңызды қадағалаңыз. 

11   glo™ темекіні қыздыру құрылғысын қуаттау кезінде қараусыз қалдырмаңыз.

12   glo™ темекіні қыздыру құрылғысын және бастапқы жиынтыққа кіретін   
барлық құралдарды жылу немесе жоғары температура әсеріне  
шалдығатын күйде, мысалы, көлікті басқару тақтасында тікелей күн   
сәулесі түсетін жерде қалдырмаңыз. glo™ темекіні қыздыру құрылғысы   
ыстық болса, оны қолдануға болмайды.

13   Құрылғыны төсек-орын жабдығы, жанармай құятын станциялар сияқты тез 
тұтанатын немесе отқа жақын жерлерде қуаттауға болмайды.

14   glo™ темекіні қыздыру құрылғысының барлық керек-жарақтарын   
балалардан аулақ ұстаңыз, себебі, тұншығу қаупін тудыруы мүмкін. 

15   glo™ темекіні қыздыру құрылғысын немесе USB-кабельді суға немесе басқа 
сұйықтыққа түсірмеңіз, оларды жаншымаңыз, теспеңіз, өртемеңіз немесе 
бұзбаңыз, glo™ темекіні қыздыру құрылғысына жарылысқа қауіпті булардың әсер 
етуіне жол бермеңіз.

16   Арнайы neo™ стиктерін қоспағанда, құрылғыға ешқандай бөтен заттар немесе 
кәдімгі темекі түрлерін салмаңыз.

17  Құралды берілген арнайы қылшақты қолданып Пайдаланушы   
 нұсқаулығына сәйкес тазалаңыз.

18   glo™ темекіні қыздыру құрылғысын немесе USB-кабельді бөлшектемеңіз немесе 
ашпаңыз. Кез-келген бұрыс, орынсыз немесе жауапсыз қолдану пайдаланушыны 
кепілдіктен айырады және ауыр жарақаттарға алып келуі мүмкін.

Жұмыс температуралары

Қуаты таусылу: -20 °С бастап 45 °C дейін
Қуаттау: 0 °C бастап +45°C дейін

Оңтайлы қолдану үшін құрылғыны үнемі +15 °С және +25 °С аралығындағы 
температурада сақтаңыз. Төтенше температуралар құрылғы аккумуляторының
қуаттылығын және қызмет мерзімін қысқартуы мүмкін. Суық ауа-райында аккумулятор
жұмысының ұзақтығы уақытша қысқаруы және құрылғы мезгілсіз өшіп қалуы мүмкін.
Алайда жоғарырақ температурада құрылғының жұмысы қалпына келеді. Құрылғыны 
+45 °С-тан жоғары температурада қолданудан аулақ болыңыз, бұл құрылғының немесе 
аккумулятордың қалпына келместей зақымдалуына алып келуі мүмкін.

G403 үлгісіндегі glo™ сауда белгісінің темекі қыздыру құрылғысын, JCT024 үлгісіндегі Type-C 
USB-кабелін өндіруші: Никовенчерз Трейдинг Лимитед, WC2R 3LA, Біріккен Ұлыбритания және 
Солтүстік Ирландия Корольдігі, Лондон, Глоб Хаус, Уотер Стрит 1.  
ҚР импорттаушы «БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО КАЗАХСТАН ТРЕЙДИНГ» ЖШС, A26F8D4, 
ҚР, Алматы, Нұрсұлтан Назарбаев д- лы, 240Г.

ЕАЭО техникалық реттеу талаптарына сәйкестігі туралы ақпарат: glo™ сауда белгісінің 
темекі қыздыру құрылғысы КО ОС 020/2011 «Техникалық жабдықтың электромагниттік 
үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді; 
USB-кабель Type-C ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр және радиоэлектрондық өнімдерде қауіпті 
заттарды пайдалануды шектеу туралы» Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық 
регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

glo™ темекіні қыздыру құрылғысы туралы сұрақтарыңыз болса, біздің тұтынушыларға қызмет 
көрсету бөліміне хабарласыңыз: 5757.
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23 24ҚОШ КЕЛДІҢІЗ ҚОРАПТА НЕ БАР?

glo™ ӨНІМІНЕ ҚОШ КЕЛДІҢІЗ

glo™  темекіні қыздыру құрылғысы және 
бастапқы жиынтыққа кіретін барлық керек-
жарақтар жоғары сапалы материалдар мен 
компоненттерден жобаланған және жасалған, 
олардың кейбірі жергілікті қалдық өңдеу 
инфрақұрылымына сәйкес қайта өңделуі және 
қайта қолданылуы мүмкін.

Өтінеміз, жергілікті ережелерге сай әрекет 
етіңіз және ескі өнімді кәдімгі тұрмыстық 
қалдықтармен бірге тастамаңыз. 

Ескі өнімді дұрыс жою қоршаған ортаға 
және адам денсаулығына кері әсер тиюін 
болдырмауға көмектеседі. 

glo™ темекіні 
қыздыру 
құрылғысы 

USB-С кабель

Тазалау қылшағы
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01 Қыздырушы кірісі 
02 Бекітпе
03 Басқару түймесі
04 Қуаттауға арналған USB-порт 
05 Тазалау қақпағы
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Шығын материалы

Қыздыру камерасы

glo™ темекіні 
қыздыру
құрылғысыr

Шығын материалы

Қыздыру камерасы

glo™ темекіні 
қыздыру
құрылғысыr
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01 Қуаттау
USB кабелін gloTM темекіні қыздыру 
құрылғысының қуаттауға арналған 
USB-портқа салыңыз және оны 
компьютердің USB-портына  
немесе жинақтағы  
USB-жалғағышқа қосыңыз.  
Басқару түймесіндегі  
индикаторлар қуаттау  
күйін көрсетеді. 

glo™ темекіні қыздыру құрылғысы толық қуат алуы үшін бөлме
температурасында 3,5 сағатқа дейін қуатталуы тиіс.

Егер қуаты жеткілікті болса, темекіні қыздыруға арналған glo™ 
құрылғысын қосымша қуаттау кезінде де қолдануға болады. 
Алайда, құрылғыны қолдану кезінде қуаттау тоқтатылады. Егер 
құрылғы қосымша қуаттау кезінде қолданылса, оған сеанстар 
арасында кем дегенде 90 секунд бойы суытыңыз.

02 neoTM стигін кіргізу
glo™ темекіні қыздыру құрылғысының жоғарғы жағындағы 
бекітпені итеріп, neoTM стигін glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысының түбіне тиіп тұрғанын сезгенге дейін абайлап 
кіргізіңіз. Сіз стиктің ұшындағы түрлі-түсті жиекті көріп 
тұруыңыз қажет.

Demi Slim форматындағы шылымдар glo™ темекіні 
қыздыру құрылғысында қолдануға болмайды. Өтінеміз,  
тек neoTM стиктерін ғана қолданыңыз.

 ҚУАТТАУ КҮЙІ:

25% дейін қуатталған

50% дейін қуатталған

75% дейін қуатталған

99% дейін қуатталған

100% дейін қуатталған
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03 Қосу
glo™ темекіні қыздыру  
құрылғысында қыздырудың  
екі түрі бар: СТАНДАРТТЫ және  
ЖЫЛДАМДАТЫЛҒАН. 
Сеанс басталарда кез-келген  
қыздыру түрін таңдай аласыз.

Стандартты қыздыру сеансын таңдау үшін:
Қыздыруды бастау үшін glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысының басқару түймесін 3 секунд бойы ұстап 
тұрыңыз. glo™ темекіні қыздыру құрылғысы 3 секундтан 
кейін ақырын дірілдейді, демек, сеанс басталды және 
басқару түймесін жіберуге болады. Басқару түймесіндегі 
бірінші индикатор КӘДІМГІ сеанс таңдалғанын көрсету 
үшін жыпылықтай бастайды. Құрылғы қыза бастаған сайын 
барлық индикаторлар жанатын болады.

20 секундтан кейін glo™ темекіні қыздыру құрылғысының 
барлық 4 индикаторы жанады, ал glo™темекіні қыздыру 
құрылғысының өзі аздап дірілдейді, бұл оны пайдалануға 
дайын екендігін білдіреді.

Жылдамдатылған қыздыру сеансын таңдау үшін: 
Қыздыруды бастау үшін glo™ темекіні қыздыру құрылғысының 
басқару түймесін 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз. glo™ темекіні 
қыздыру құрылғысы алдымен 3 секундтан соң, кейін 5 секундтан 
соң ақырын дірілдейді, демек, сеанс басталды. Екінші дірілден 
соң, басқару түймесін жіберіңіз. 
 
Басқару түймесіндегі индикаторлар ЖЫЛДАМДАТЫЛҒАН сеанс 
таңдалғанын көрсету үшін кезек-кезек жыпылықтай бастайды. 15 
секундтан кейін glo™ темекіні қыздыру құрылғысының барлық 4 
индикаторы жанады, ал glo™темекіні қыздыру құрылғысының өзі 
аздап дірілдейді, бұл оны пайдалануға дайын екендігін білдіреді.

ЖЫЛДАМДАТЫЛҒАН ҚЫЗДЫРУ: 
қолдануға дейін қалған уақыт

Пайдалануға 
дайын

15
 с

ек
ун

д

 СТАНДАРТТЫ ҚЫЗДЫРУ: қолдануға дейін қалған 

5 секунд

10 секунд 

15 секунд

20 секунд

Пайдалануға дайын
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04 Ләззат алыңыз
neoTM стигін ерніңізге жақындатып  
кәдімгі темекі шеккендей деміңізді  
ішке тартыңыз. Төрт индикатордың  
үшеуі сеанс аяқталғанға дейін  
20 секундқа өшіріледі, сеанс  
соңына жақындағанда әлсіз діріл  
сезіледі. Содан кейін glo™ темекіні  
қыздыру құрылғысы автоматты  
түрде өшеді.

glo™ темекіні қыздыру құрылғысының 
басқару түймесін 3 секунд бойы ұстап 
тұрып, сеансты кез-келген уақытта 
тоқтатуға болады. glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысы жұмсақ дірілдеген кезде оның 
өшетінін білетін боласыз.

Сеансты тоқтата тұруға болмайды. Келесі сеансты бастамас 
бұрын кіргізілген neoTM стигін алып тастап, жаңасына  
ауыстыру қажет.
 

05 neoTM стигін алып
 
тастау
Фильтрден ұстап тұрып, neoTM 
стигін шығарып тастаңыз. glo™ 
темекіні қыздыру құрылғысынан 
стикті шығарып жатқанда, абай 
болыңыз, себебі, темекі бар бөлігі 
ыстық болуы мүмкін.

06 neoTM стигін қоқысқа 
тастау
neoTM стигін қоқыс сауытына 
тастап, жауапты әрекет етіңіз. 
Әр сеанстан кейін қақпақтың 
жабылуын қадағалаңыз.

АККУМУЛЯТОР КҮЙІ:

100% қуат

75% қуаты қалды

50% қуаты қалды

25% қуаты қалды

Қуат деңгейі төмен, қайта  
қуаттау қажет 

07 Қуат күйін тексеру
Аккумулятор күйін тексеру үшін glo™  
темекіні қыздыру құрылғысының  
басқару түймесін басыңыз. Сеанс  
кезінде аккумулятор күйін тексеру  
мүмкін емес. Қуаттау туралы  
қосымша ақпарат алу үшін 1-ші  
нұсқауды қараңыз.



1 2

5 сеанстан
кейін

1 2

5 сеанстан
кейін
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08 Тазалау
glo™ темекіні қыздыру құрылғысын тазалаудың алдында 
кем дегенде 5 минут бойы салқындатылғанына көз жеткізіңіз.
glo™ темекіні қыздыру құрылғысының төменгі жағындағы тазалау 
қақпағын ашыңыз. Құрылғының төменгі жағында және тазалау 
қақпағында жиналып қалған ылғалды сүрту үшін майлықты 
қолданыңыз.
Үздік нәтижеге жету үшін glo™ темекіні қыздыру құрылғысының 
тазалау қақпағындағы және төменгі жағындағы ылғалды әрбір 5 
сеанс сайын сүртіп тұру керек.

Қыздыру камерасының ішін тазалау үшін glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысының жоғарғы жағындағы ысырманы және төменгі 
жағындағы тазалау қақпағын ашыңыз. 
Қыздыру камерасының ішін қылшақпен тазалаңыз. Ең жақсы 
нәтижеге қол жеткізу үшін қажет болғанша құрылғының екі 
жағынан да тазалаңыз.
Жұмыс өнімділігі жоғары болуы үшін glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысын 20 сеанстан кейін тазалау қажет.
.

09 Қылшақты тазалау әдісі
Қылшақты ағын су астында жуыңыз. glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысын тазалау үшін қайта пайдаланбас бұрын қылшақтың 
толығымен кепкеніне көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ!  
ҚАЛДЫҚТАРДЫ glo™ ТЕМЕКІНІ ҚЫЗДЫРУ 
ҚҰРЫЛҒЫСЫН ҚАТТЫ ҰРҒЫЛАУ НЕМЕСЕ 

СІЛКІЛЕУ АРҚЫЛЫ АЛЫП ТАСТАУ ӘРЕКЕТТЕРІ 
ҚҰРАЛҒА ЗАҚЫМ КЕЛТІРУІ МҮМКІН.
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 ҚАТЕ КОДЫ  АҚАУ  ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ  МҮМКІН ШЕШІМ

glo™ темекіні қыздыру  
құрылғысы қуатталмайды.

glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысының температурасы 
аккумулятордың ең 
жоғарғы рұқсат етілген ішкі 
температурасынан жоғары 
болуы мүмкін.

Салқындырақ жаққа барыңыз 
және/немесе glo™ темекіні 
қыздыру құрылғысы суығанша 
күтіңіз.

glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысының температурасы 
аккумулятордың ең төменгі 
рұқсат етілген ішкі температу 
расынан төмен болуы мүмкін.

Жылырақ жаққа барыңыз және/
немесе glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысы қызғанша күтіңіз.

glo™ темекіні қыздыру  
құрылғысы қызбайды.

glo™ темекіні 
қыздыру құрылғысы 
аккумуляторының қуаты 
бітіп қалуы мүмкін.

glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысының басқару түймесін 
басу арқылы аккумулятор 
күйін тексеріңіз. Қажет болса, 
қуаттаңыз. «Жылдам іске қосу» 
бөлімінде қуаттау нұсқауларын 
қараңыз.

glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысының 
температурасы 
аккумулятордың ең 
жоғарғы рұқсат етілген ішкі 
температурасынан жоғары 
болуы мүмкін.

Салқындырақ жаққа барыңыз 
және/немесе glo™ темекіні 
қыздыру құрылғысы суығанша 
күтіңіз.

glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысының 
температурасы 
аккумулятордың ең 
төменгі рұқсат етілген ішкі 
температурасынан төмен 
болуы мүмкін. 

Жылырақ жаққа барыңыз және/
немесе glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысы қызғанша күтіңіз.

glo™ темекіні қыздыру  
құрылғысы қуатталмайды.

Бірінші сеанстың 
тоқтатылуынан кейін 
келесі сеанс тым жылдам 
басталып кетті.

Келесі сеансты бастамас бұрын 
glo™ темекіні қыздыру құрылғысын 
шамамен 90 секунд бойы суыту 
керек. Егер мәселе шешілмесе, 
қосымша анықтама мен кеңес алу 
үшін glo™ тұтынушыларына қолдау 
көрсету қызметіне хабарласыңыз.

10 АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ
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Қате № 1
Температура тым төмен.

Қате кодын тексеріңіз және 
glo™ тұтынушыларына 
қолдау көрсету қызметіне 
хабарласыңыз.

Қате № 2
Температура тым жоғары. 

Қате № 3
Температура  
тым төмен. 

Қате № 4
Температура  
тым жоғары.

Қате № 5
glo™ темекіні қыздыру 
құрылғысы қызбайды. 

Қате № 6  
glo™ темекіні 
қыздыру құрылғысы 
қуатталмайды.

Құрылғыдан USB-кабельді 
алып тастаңыз, қате 
кодын жазып алып, glo™ 
қолдау көрсету қызметіне 
хабарласыңыз.

Егер ақауларды жою туралы ақпаратты оқып шыққаннан кейін 
де glo™ темекіні қыздыру құрылғысына қатысты мәселелер 
әлі де туындаса, қосымша анықтама мен кеңес алу үшін glo™ 
тұтынушыларына қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Егер сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыз:   
glo™ тұтынушыларына қолдау көрсету қызметі

EMAIL:
info@myglo.kz 

ТЕГІН ЖЕЛІ:  
5757
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