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Modely zařízení: G500a, G510a, G520a.
Před použitím zařízení glo™ si prosím přečtěte celou uživatelskou příručku a uložte si ji 
na bezpečném místě pro budoucí snadný přístup. 

Zařízení na zahřívání tabákových náplní glo™ (dále jen "zařízení
glo™") a veškeré příslušenství obsažené ve starter kitu je určeno pouze pro 
dospělé uživatele. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Děti by si neměly hrát se zařízením glo™ a veškerým příslušenstvím 
obsaženým ve starter kitu ani by neměly provádět jejich čištění či uživatelskou 
údržbu.

Zařízení glo™ není určeno k užívání osobami se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a 
znalostí, pokud jej nepoužívají pod dohledem osoby odpovědné za jejich 
bezpečnost nebo v souladu s pokyny takové osoby týkajícími se správného 
používání zařízení glo™. 

Zařízení glo™ obsahuje nevyměnitelnou dobíjecí lithium-iontovou baterii. 
Nepokoušejte se o výměnu baterie zařízení glo™, protože by to mohlo mít za 
následek přehřátí, požár, výbuch nebo zranění. Nevkládejte zařízení glo™ ani 
žádné přísušenství do ohně.

          Toto zařízení může být připojeno jen do sítě s bezpečným velmi
          nízkým (SELV) napětím s použitím 1A nabíječky nebo glo™ USB 
nabíječky (řada YJC010W). Použití nabíječky s nižším napětím než je uvedeno 
povede k pomalejšímu dobíjení zařízení glo™. 

Nenechávejte zařízení glo™ během dobíjení bez dozoru. Nedobíjejte zařízení 
glo™ v blízkosti hořlavých materiálů, např. v blízkosti ložního prádla, nebo v 
nebezpečném prostředí, např. v blízkosti čerpací stanice.

Plné nabití zařízení glo™ může při pokojové teplotě trvat až 3,5 hodiny. Pokud 
se zařízení glo™ za 4 hodiny plně nenabije, přestaňte jej používat a kontaktujte 
infolinku 800 610 610.

Nepoužívejte zařízení glo™, pokud samotné zařízení nebo USB-C kabel 
vykazují známky poškození:

a. Poškozené či nefunkční zařízení glo™ může obsahovat poškozenou či 
vadnou lithium-iontovou baterii a mělo by být zlikvidováno postupem dle bodu 
14. Poškozené či nefunkční zařízení je vyloučeno z letecké přepravy.

b. V případě pozemní přepravy musí být poškozené či nefunkční zařízení glo™ 
zvenčí viditelně označeno štítkem "Obsahuje poškozenou či vadnou 
lithium-iontovou baterii". 

Nevystavujte zařízení glo™ ani žádné jeho příslušenství zdrojům tepla nebo 
vysokým teplotám, např. přímému slunečnímu záření na palubní desce 
vozidla. Nepoužívejte zařízení glo™, pokud je na dotek horké.

Zařízení glo™ ani žádné jeho příslušenství neházejte na zem, nerozdrcujte, 
nepropichujte, nespalujte ani neponořujte do vody či nevystavujte výbušným 
plynům či výparům.

Nevkládejte do zařízení glo™ žádné cizí objekty, cigarety nebo tabákové 
náplně s výjimkou tabákových náplní navržených pro použití se
zařízením glo™.
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Nerozebírejte ani nemanipulujte se zařízením glo™ nebo USB-C kabelem. 
Jakékoliv nevhodné, nesprávné nebo nezodpovědné použití zařízení glo™ 
může vést ke ztrátě nároku na uplatnění práva na odpovědnost z vad, 
případně může mít za následek vážné zranění.

Pro optimální výkon používejte a dobíjejte zařízení glo™ při teplotách
15 °C až 25 °C. Nevystavujte zařízení glo™ teplotám vyšším než 45 °C a 
nižším než -20 °C. Nedobíjejte zařízení glo™ při teplotách nižších než 0 °C a 
vyšších než 45 °C, aby sa zabránilo trvalému poškození zařízení nebo jeho 
baterie.

  Zařízení glo™ a veškeré příslušenství obsažené ve starter
  kitu nepatří do směsného komunálního odpadu, ale musí se
  odevzdat na určené sběrné místo k likvidaci a recyklaci
  elektroodpadu.

     Tento symbol uvedený na zařízení glo™ a na jeho obalu 
znamená, že zařízení glo™ musí být připojeno jen do sítě s bezpečným velmi 
nízkým napětím o hodnotách 5V, 1A (SELV). Použití zásuvky s nižším napětím 
než je uvedeno povede k pomalejšímu dobíjení zařízení glo™.

S případnými dotazy se obracejte na naši infolinku: 800 610 610.

Provozní teplota

Používání: -20 °C až 45 °C

Nabíjení: 0° C až 45° C

Pro optimální výkon používejte zařízení glo™ při teplotách 15 °C až 25 °C. Extrémní 
teploty mohou snížit kapacitu a životnost baterie zařízení glo™. Chladnější teplota okolí 
může dočasně zkrátit životnost baterie a způsobit vypnutí zařízení glo™. Při zvýšení 
teploty okolí se životnost baterie vrátí do normálního stavu. Nevystavujte zařízení glo™ 
teplotám vyšším než 45°C, které by mohly trvale poškodit zařízení nebo jeho baterii.

Výrobce: Nicoventures Trading Limited, Globe House, 1 Water Street, Londýn, WC2R 
3LA, Spojené království 
Dovozce: British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 
Praha 8

S případnými dotazy ohledně zařízení glo™ se obracejte na naši infolinku:
800 610 610.
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POZOR!
NEODKLÁDEJTE HORKÉ TABÁKOVÉ NÁPLNĚ NEOTM

V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ. ZBAVUJTE
SE POUŽITÝCH TABÁKOVÝCH NÁPLNÍ NEOTM  

ZODPOVĚDNĚ.
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Zařízení pro
zahřívání tabáku
gloTM

Čisticí kartáček

USB-C kabel

Vítejte ve světě glo™ 
Zařízení glo™ a veškeré příslušenství obsažené ve starter 
kitu je navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a 
komponentů, z nichž některé mohou být recyklovány a znovu 
použity. 

Prosím respektujte příslušné právní předpisy upravující 
nakládání s odpadem a nevhazujte zařízení glo™ ani žádné 
jeho příslušenství do směsného komunálního odpadu. 

Správné nakládání s použitým zařízením glo™ a veškerým 
jeho příslušenstvím pomůže zabránit potenciálním 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Tento symbol znamená, že zařízení glo™ bylo před uvedením na 
trh Evropského hospodářského prostoru posouzeno a splňuje 
legislativní požadavky Evropské unie.

Certifikace EAC pro Euroasijskou ekonomickou unii. Certifikát EAC 
dokazuje shodu produktů se standardy a technickými normami, 
platnými v rámci celní unie mezi Ruskem, Kazachstánem a 
Běloruskem.

Certifikát UkrSEPRO dokazuje shodu produktů se standardy a 
technickými normami, které jsou stanoveny vládou Ukrajiny.

Certifikát RATEL dokazuje shodu produktů se standardy a 
technickými normami, které jsou stanoveny vládou Srbské 
republiky.

Tento recyklační symbol znamená, že obal zařízení glo™ je 
vyroben z hladké lepenky, vyhoďte do kontejneru na papír.

Tento recyklační symbol znamená, že obal zařízení glo™ 
obsahuje polystyren, vyhoďte do kontejneru na plast.

Tento recyklační symbol znamená, že zařízení glo™ obsahuje 
polypropylen, vyhoďte do kontejneru na plast.

Vhazujte do odpadního koše, recyklujte, je-li to možné.
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5 6Schéma výrobku
1. Vstupní otvor zařízení gloTM

    pro vložení tabákové náplně 
2. Záklopka 
3. LED displej
4. Tlačítko Boost
5. Tlačítko Standard
6. Port pro připojení USB-C kabelu 
7. Čisticí dvířka 
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01 Nabíjení
Pro nabíjení zařízení glo™ připojte USB kabel ke zdroji 
elektřiny. Světelná kontrolka na LED displeji bude ukazovat 
stav nabíjení. 

02 Vložení tabákové
náplně neoTM

Otevřete záklopku v horní části zařízení glo™ a jemně 
vsuňte tabákovou náplň neo™, dokud neucítíte, jak se 
tabáková náplň neo™ dotýká spodní části zařízení glo™.
V tomto okamžiku byste stále měli vidět barevný proužek
na filtru tabákové náplně neo™.

Demi slim cigarety nebudou v zařízení glo™  fungovat. 
Používejte prosím pouze tabákové náplně neo™.

Plné nabití zařízení glo™ může při pokojové teplotě trvat až 
3,5 hodiny. 

Zařízení glo™ je možné používat i v době, kdy je připojené 
do elektřiny, pokud je k použití dostatečně nabité. Během 
jeho použití se však dobíjení zastaví a bude pokračovat až 
po ukončení použití zařízení glo™. Pokud zařízení glo™ 
použijete když je připojené do elektřiny, nechejte jej před 
dalším použitím alespoň 90 vteřin vychladnout. 

Stav nabití baterie

Nabito až 25 %  

Nabito až 50 %  

Nabito až 75 %  

Nabito až 95 %  

Plně nabito
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03 Zapnutí

Proces spouštění je dokončen, když se rozsvítí všechny 
diody na vnější straně LED displeje. V této fázi zařízení glo™ 
jednou zavibruje.

Zahájení režimu Standard
(30 sekund)

8 sekund

Zahájení režimu Boost
(20 sekund)

Režim Standard

Zařízení gloTM má dva režimy zahřívání: „STANDARD“ a 
„BOOST“. Před zahájením užívání můžete zvolit režim, ve 
kterém chcete zařízení gloTM používat. 

Zahájení zahřívání:

Pro zahájení zahřívání zmáčkněte a držte stisknuté příslušné 
tlačítko po dobu 3 sekund, jako je uvedeno níže: 

Zařízení gloTM jemně zavibruje, což znamená, že můžete 
tlačítko uvolnit a zahájit proces zahřívání. První dioda na 
LED displeji začne blikat, čímž signalizuje zahájení 
zahřívání. Zařízení gloTM zavibruje jednou pro režim 
Standard a dvakrát pro režim Boost.

Režim Boost

Zmáčkněte a po 
dobu 3 sekund 
držte stisknuté 
tlačítko Standard 

Zmáčkněte a po 
dobu 3 sekund 
držte stisknuté 
tlačítko Boost 

15 sekund

23 sekund

30 sekund

Připraveno k použití

5 sekund

10 sekund

15 sekund

20 sekund

Připraveno k použití
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04 Používání
Vložte si tabákovou náplň neoTM do úst a jemně, stejně jako 
u jiných tabákových výrobků. LED displej zhasne. 10 sekund 
před koncem použití zařízení gloTM zavibruje a LED displej 
zabliká. Pak se zařízení gloTM automaticky vypne. 

Použití zařízení gloTM můžete kdykoli sami ukončit 
stisknutím jakéhokoli tlačítka na dobu 3 sekund. Zařízení 
gloTM v takovém případě mírně zavibruje, čímž vás upozorní, 
že se vypíná. 

Použití zařízení gloTM však nelze přerušit a poté pokračovat. 
Před každým novým použitím je nutno vyjmout stávající 
tabákovou náplň neoTM a vložit do zařízení gloTM novou 
tabákovou náplň neoTM. 

06 Vyhazování tabákových
náplní neoTM 
Použité tabákové náplně neoTM vyhazujte zodpovědným 
způsobem do koše na odpadky nebo do popelníku. Ujistěte 
se, že záklopka zařízení gloTM je po každém použití 
uzavřena. 

05 Vyjmutí tabákové
náplně neoTM 

Jednoduše vytáhněte tabákovou náplň neoTM uchopením za 
filtr. Při vytahování tabákové náplně neoTM ze zařízení gloTM 
buďte opatrní, protože část tabákové náplně neoTM 
obsahující tabák by mohla být horká. 

POZOR!
NEODKLÁDEJTE HORKÉ TABÁKOVÉ NÁPLNĚ V 

BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ. ZBAVUJTE 
SE POUŽITÝCH TABÁKOVÝCH NÁPLNÍ

ZODPOVĚDNĚ.
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07 Dobíjení
Pro kontrolu stavu nabití baterie stiskněte a ihned uvolněte 
jakékoliv tlačítko. V průběhu používání zařízení gloTM není 
možné kontrolovat stav nabití baterie. 

Pro bližší informace k nabíjení zařízení gloTM se vraťte k 
pokynu č. 1.

Stav nabití baterie

Nízký stav nabití,
vyžadováno dobití baterie  

Zbývající kapacita 25 %

Zbývající kapacita 50 %

Zbývající kapacita 75 %

100 % nabito

08 Čištění
Před čištěním nechte zařízení gloTM vychladnout alespoň 
po dobu 5 minut. 

Otevřete čisticí dvířka ve spodní části zařízení gloTM . 
Pomocí ubrousku setřete veškerou nahromaděnou vlhkost 
ze spodní části zařízení a čisticích dvířek. 

Pro dosažení nejlepšího výkonu je třeba vlhkost u čisticích 
dvířek a spodní části zařízení gloTM odstranit po každých
5 použitích.  

Chcete-li vyčistit vnitřek zahřívací komory, otevřete záklopku 
v horní části a čisticí dvířka ve spodní části zařízení gloTM. 

Vyčistěte vnitřní část zahřívací komory pomocí dodaného 
kartáčku. Pro lepší výsledek provádějte čištění z obou stran 
dle potřeby. 

Pro dosažení nejlepšího zahřívání je třeba zařízení gloTM 
čistit po každých 20 použitích. 

Po 5
použitích 
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09 Jak vyčistit čisticí
kartáček 
Čisticí kartáček jednoduše opláchněte pod tekoucí vodou. 
Před opětovným použitím v zařízení gloTM se ujistěte, že je 
kartáček suchý.

POZOR!
POKUSY O ODSTRANĚNÍ NEČISTOT SILNÝM 

POKLEPÁVÁNÍM NEBO TŘEPÁNÍM ZAŘÍZENÍM gloTM 
MOHOU ZPŮSOBIT JEHO POŠKOZENÍ
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10 Odstraňování problémů
Signalizace chyby Možná příčina

Nízký stav nabití

• Teplota baterie mimo limit.

• Napětí baterie mimo limit.

• Teplota zařízení mimo limit.

• Napětí baterie mimo limit.

• Proud baterie mimo limit.

• Porucha nabíjení.

• Napětí baterie mimo limit.

• Porucha nabíjení.

• Nezačínejte nové zahřívání a počkejte několik minut
nebo dokud se teplota zařízení nestabilizuje.

• Zastavte zahřívání / zastavte dobíjení a počkejte několik
minut nebo dokud se teplota zařízení nestabilizuje.

Resetujte zařízení tak, že podržíte tlačítko Standard po
dobu 7,5 sekund a počkáte na ukončení cyklu diod na
LED displeji a vibrací.

• Neodstranitelný problém. Obraťte se na zákaznickou
podporu gloTM s žádostí o pomoc.

Možné řešení

Dobijte zařízení.
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