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Žiūrėti įrenginio schemą pirmame puslapyje.

• Atverkite stumdomas dureles   1   .
• Įdėkite tabako lazdelę į kaitinimo kamerą   2   .
• Įrenginį įjungsite spausdami valdymo mygtuką   3   . Spaudžiant mygtuką 
3 sekundes įjungsite Standartinį režimą (įrenginys suvibruos vieną kartą).
Spaudžiant mygtuką 5 sekundes įjungsite Intensyvų režimą (įrenginys 
suvibruos du kartus).

• Palaukite kol įrenginys suvibruos dar kartą, tabako lazdelė įkaitinta ir paruošta 
naudoti. Pakelkite ją prie lūpų ir švelniai įkvėpkite.

• Įrenginys suvibruos iki naudojimo pabaigos likus 10 sekundžių. Baigę naudoti 
išimkite tabako lazdelę, atsakingai ją pašalinkite ir uždarykite stumdomas 
dureles   1   .
Išsamesnę informaciją apie LED lempučių   4   reikšmes ir apie gedimų 
nustatymą bei šalinimą, rasite naudojimo instrukcijoje internete. Prieš naudojant 
pirmą kartą, laikydamiesi saugos nurodymų, pakraukite įrenginį naudodami 
USB-C krovimo lizdą   6   . VALYMAS
Prieš valydami leiskite įrenginiui atvėsti bent 5 minutes.

• Panaudojus įrenginį 5 kartus, atidarykite valymo dureles   5   ir servetėle 
nuvalykite susikaupusią drėgmę.

• Panaudojus įrenginį 20 kartų, atidarykite stumdomas dureles   1   bei valymo 
dureles   5   , ir naudodamiesi pridedamu šepetėliu išvalykite kaitinimo kameros 
vidų iš abiejų pusių. Išplaukite valymo šepetėlį tekančiu vandeniu ir leiskite jam 
išdžiūti prieš panaudojant dar kartą.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

2

5

Leia este Guia do Utilizador antes de o utilizar e guarde-o para referência futura.  

O dispositivo para tabaco aquecido glo™ (referido como “o 
produto”) e todos os acessórios incluídos no kit inicial destinam-se 
apenas a utilização por adultos. Manter fora do alcance das crianças. 

Mantenha os acessórios fornecidos com o dispositivo de tabaco 
aquecido glo™ fora do alcance das crianças, já que podem representar 
um perigo de asfixia.  

As crianças não devem brincar com o dispositivo para tabaco 
aquecido glo™ ou qualquer um dos acessórios incluídos no kit inicial. 
A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por 
crianças. 

Este produto não deve ser utilizado por adultos com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e 
conhecimentos, exceto se estiverem sob supervisão ou tiverem 
recebido instruções relativas à utilização do produto por uma pessoa 
responsável pela sua segurança.

 Este produto contém uma bateria de iões de lítio recarregável e  
 não substituível. Não tente substituir a bateria do dispositivo glo™, 
já que tal pode gerar danos, que podem causar sobreaquecimento, 
incêndio, explosão e ferimentos. Não descarte a bateria ou qualquer 
componente do seu dispositivo para tabaco aquecido glo™ no fogo.

Este produto só deve ser ligado a um circuito de segurança de extra 
baixa tensão (SELV) utilizando um adaptador 2A ou o carregador USB 
CA glo™ (série YJC010W). A utilização de um adaptador com uma 
saída de corrente inferior a esta resultará num tempo de carregamento 
maior. Cumpra todas as informações de segurança detalhadas no Guia 
do Utilizador do adaptador CA/CC que está a utilizar. 

Não deixe o dispositivo para tabaco aquecido glo™ sem vigilância 
enquanto carrega. Não carregue o dispositivo perto de materiais ou 
ambientes inflamáveis, tais como roupa de cama ou bombas de 
gasolina.  

O dispositivo para tabaco aquecido glo™ pode demorar até 3,5 horas 
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a estar totalmente carregado à temperatura ambiente. Se o aparelho 
não carregar completamente dentro de 4 horas, interrompa a sua 
utilização e contacte a linha de apoio ao cliente (800915426).  

Não utilize se o produto ou o cabo USB apresentarem sinais de danos:  

a) Um dispositivo para tabaco aquecido glo™ danificado ou avariado 
pode conter uma bateria de iões de lítio danificada ou defeituosa e 
deve ser descartado de acordo com a advertência 15. Um dispositivo 
glo™ danificado ou avariado não deve ser transportado num avião.

b) Um dispositivo para tabaco aquecido glo™ danificado ou avariado 
deve ser expedido em conformidade com os regulamentos aplicáveis, 
não deve ser expedido por via aérea, e deve incluir rotulagem na 
embalagem exterior que indique: “Baterias de iões de lítio danificadas 
ou defeituosas”. Para mais informações, contacte a nossa linha de 
apoio ao cliente.  

Não deixe o dispositivo para tabaco aquecido glo™ nem nenhum dos 
seus acessórios expostos a uma fonte de calor ou num local com 
temperaturas elevadas, como a luz solar direta no interior de um 
automóvel. Não utilize o seu dispositivo glo™ se estiver quente 
ao tocar.  

Não deixe cair, não esmague, perfure, queime ou mergulhe o 
dispositivo para tabaco aquecido glo™ ou o cabo USB em água ou 
qualquer outro líquido, nem exponha o dispositivo glo™ a fumos 
explosivos.

Não insira quaisquer objetos estranhos, cigarros ou sticks de tabaco 
que não sejam neo™ sticks no dispositivo para tabaco aquecido glo™. 

Não desmonte ou modifique o seu dispositivo para tabaco aquecido 
glo™ ou cabo USB. Qualquer utilização inapropriada, incorreta ou 
irresponsável irá invalidar qualquer garantia e poderá resultar em 
ferimentos graves.

Utilize e carregue o produto entre 15°C–25°C para um desempenho 
ideal.
As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade e a vida útil da 
bateria do dispositivo. As condições frias podem encurtar 
temporariamente a vida útil da bateria e fazer com que o dispositivo 
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Žiūrėti įrenginio schemą pirmame puslapyje.

• Atverkite stumdomas dureles   1   .
• Įdėkite tabako lazdelę į kaitinimo kamerą   2   .
• Įrenginį įjungsite spausdami valdymo mygtuką   3   . Spaudžiant mygtuką 
3 sekundes įjungsite Standartinį režimą (įrenginys suvibruos vieną kartą).
Spaudžiant mygtuką 5 sekundes įjungsite Intensyvų režimą (įrenginys 
suvibruos du kartus).

• Palaukite kol įrenginys suvibruos dar kartą, tabako lazdelė įkaitinta ir paruošta 
naudoti. Pakelkite ją prie lūpų ir švelniai įkvėpkite.

• Įrenginys suvibruos iki naudojimo pabaigos likus 10 sekundžių. Baigę naudoti 
išimkite tabako lazdelę, atsakingai ją pašalinkite ir uždarykite stumdomas 
dureles   1   .
Išsamesnę informaciją apie LED lempučių   4   reikšmes ir apie gedimų 
nustatymą bei šalinimą, rasite naudojimo instrukcijoje internete. Prieš naudojant 
pirmą kartą, laikydamiesi saugos nurodymų, pakraukite įrenginį naudodami 
USB-C krovimo lizdą   6   . VALYMAS
Prieš valydami leiskite įrenginiui atvėsti bent 5 minutes.

• Panaudojus įrenginį 5 kartus, atidarykite valymo dureles   5   ir servetėle 
nuvalykite susikaupusią drėgmę.

• Panaudojus įrenginį 20 kartų, atidarykite stumdomas dureles   1   bei valymo 
dureles   5   , ir naudodamiesi pridedamu šepetėliu išvalykite kaitinimo kameros 
vidų iš abiejų pusių. Išplaukite valymo šepetėlį tekančiu vandeniu ir leiskite jam 
išdžiūti prieš panaudojant dar kartą.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO
Consulte o esquema do produto na primeira página. 

• Abra a porta da abertura rodando o aro da abertura  2  .

• Insira o stick de tabaco na câmara de aquecimento  1  .

• Prima qualquer botão para ativar primeiro o produto. Em seguida, para iniciar 
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se desligue. A vida útil da bateria voltará ao normal em temperaturas 
ambientes mais elevadas. 

Evite expor o seu aparelho a temperaturas ambientes acima de 45°C 
ou abaixo de -20°C. Não carregue abaixo de 0°C ou acima de 45°C 
para evitar danos irreversíveis no dispositivo ou na bateria.  

 Em conformidade com a Diretiva REEE, este símbolo exibido  
 no dispositivo para tabaco aquecido glo™ e na sua embalagem  
 indica que este produto não deve ser eliminado juntamente  
 com os resíduos domésticos normais. Em vez disso, deve ser 
descartado num ponto de recolha designado para a reciclagem dos 
resíduos de equipamentos elétricos. Contacte a sua autoridade local 
para encontrar o ponto de recolha mais próximo.

Caso tenha alguma dúvida sobre o seu dispositivo para tabaco 
aquecido glo™, contacte a nossa linha de apoio ao cliente 800915426.  

Fabricante: Nicoventures Trading Limited, Globe House, 1 Water 
Street, London, WC2R 3LA, Reino Unido.
Importador/distribuidor: INTG - Independent National Tobacco Group, 
ACE Edifício BEL, Rua Casal do Canas, 14, lote 3-A, 
piso 2 2790-204 Carnaxide, Portugal

ADVERTÊNCIA! 
Não coloque neo™ sticks perto de materiais inflamáveis. 

Descarte os neo™ sticks de forma responsável.   

uma sessão, mantenha premido o botão de modo desejado – ou Boost  4  ou 
Standard  5  durante 3 segundos até o produto vibrar.  

• Aguarde pela próxima vibração, o stick está agora aquecido e pronto para a 
sessão. Levante o produto com o stick de tabaco inserido e inale suavemente.

Quando o produto voltar a vibrar, ainda lhe restam 10 segundos. Após a 
sessão, retire o stick de tabaco, eliminá-lo de forma responsável e feche a 
porta da abertura  1  .

Consulte o guia online para saber mais sobre a indicação e resolução de 
problemas do visor LED  3  . Antes da primeira utilização, carregue o produto 
de acordo com as instruções de segurança utilizando a porta de 
carregamento USB-C  6  .

LIMPEZA 
Certifique-se de que o dispositivo para tabaco aquecido glo™ arrefeceu
durante, pelo menos, 5 minutos antes da limpeza. 

• Após cada 5 sessões, abra a porta de limpeza na parte inferior do dispositivo 
glo™. Utilize um lenço de papel para limpar qualquer humidade acumulada do 
fundo do aparelho e da porta de limpeza.

• A cada 20 sessões, abra tanto o obturador como a porta de limpeza e utilize 
a escova fornecida para limpar a câmara de aquecimento a partir de ambas as 
extremidades. Enxagúe a escova com água corrente e deixe secar antes de a 
utilizar novamente.

ADVERTÊNCIA!
TENTAR REMOVER OS RESÍDUOS AO BATER 

FIRMEMENTE OU ABANAR O DISPOSITIVO PARA 
TABACO AQUECIDO glo™ PODE RESULTAR EM DANOS
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Garantia do produto

A presente garantia legal oferece uma cobertura contra a falta de 
conformidade nos termos da lei aplicável, em especial quanto a falhas e 
avarias.
A presente garantia aplica-se exclusivamente aos defeitos do produto desde 
que o mesmo tenha sido utilizado corretamente e as instruções de utilização 
tenham sido respeitadas. Para a avaliação da falta de conformidade, estes 
devem ser comunicados de acordo com o procedimento adequado indicado 
abaixo.
Apenas os produtos adquiridos em Portugal poderão beneficiar desta garantia, 
a qual, em qualquer caso, estará sujeita à legislação portuguesa aplicável.
Para acionar a presente garantia, deve comunicar-se a falta de conformidade 
por qualquer meio suscetível de prova, contra entrega da prova de compra nos 
termos abaixo mencionados. A presente garantia também será aplicável se o 
comprador ceder o produto a um terceiro. Neste caso, o cessionário acionará a 
referida garantia nos mesmos termos (i.e., através da comunicação da falta de 
conformidade por qualquer meio suscetível de prova, contra entrega da prova 
de compra).
 
Período de garantia
A duração da garantia do dispositivo é a estabelecida pela lei aplicável em 
Portugal a produtos electrónicos
La duración de la garantía dell dispositivo es la que establece la ley aplicable en 
España a los productos electrónicos.
 
Exclusões da garantia
Encontram-se, nomeadamente, excluídos da garantia os seguintes defeitos:
• danos causados pela utilização habitual ou resultantes do desgaste normal 
do produto;
• danos acidentais (como riscos ou pequenas marcas);
• danos causados por uma utilização incorreta ou inapropriada (como uma 
sobrecarga elétrica, uma manipulação inadequada, contacto com líquidos);
• falhas resultantes de uma utilização com produtos incompatíveis ou da 
ligação a tais produtos;
• danos e falhas causados pelo comprador ou por um prestador de serviços 
não autorizado após uma tentativa de abertura do produto, por uma 
modificação ou reparação não autorizadas do produto, de qualquer um dos 
seus componentes ou de outros elementos associados;

• danos ou falhas decorrentes do não cumprimento das instruções de 
utilização;
• defeitos no produto que tenham sido causados pela sua má utilização ou 
transporte.
 
Acionamento da garantia
Para acionar a presente garantia, o defeito ou falha deverá ser notificado de 
acordo com o seguinte procedimento:
- O comprador compromete-se a notificar o defeito assim que este for 
identificado, contactando o Serviço de Apoio ao Cliente, cujos dados se 
encontram no final da presente garantia.
- Independentemente do meio de comunicação do defeito ou da falha, a 
comunicação deverá ser tramitada de forma descritiva e o mais exaustiva 
possível (na ótica do consumidor).
 
Em qualquer caso, se se verificarem as condições previstas na lei para o efeito, 
o consumidor terá direito, nos termos da lei aplicável, (i) à reposição da 
conformidade, através da reparação ou da substituição do bem, ou (ii) à 
redução proporcional do preço; ou à (iii) resolução do contrato.
Em ambos os casos, o produto terá de ser devolvido, bem como ser 
apresentado o comprovativo de compra, tal como informado perlo Serviço de 
Apoio ao Cliente.
Se alguma das cláusulas acima mencionadas for considerada inválida ou nula, 
não prejudica a aplicação das restantes, válidas, nos termos legais aplicáveis.
Contacto do Serviço de Apoio ao Cliente: 800915426


