
Pierwsze kroki 

Włączanie / wyłączanie: 

Naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund. 

 

 

Tryby przycisków:  

 

 

Ładowanie 

Wyłącz urządzenie przed ładowaniem. Kabel można podłączyć do dowolnego portu USB 

lub zasilacza USB / AC, aby rozpocząć ładowanie. Pełne naładowanie zajmie około 70 

minut. 

Kontrolka pozostanie włączona podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu ciągłe 

czerwone światło zgaśnie. Jeśli nie masz pewności, czy jest w pełni naładowany, możesz  

wyświetlić wskaźnik baterii w aplikacji. 



Uwaga: 

NIE używaj zabawki podczas ładowania. 

 

 

Czyszczenie i pielęgnacja 

· Wyczyść masażer przed i po każdym użyciu. 

· Czyść ciepłą wodą z łagodnym mydłem (lub środkiem do czyszczenia zabawek 

erotycznych). 

· Przed schowaniem dokładnie wysuszyć. 

· Przechowywać w temperaturze pokojowej. 

· NIE gotuj w wodzie (bateria może eksplodować lub woda mogłaby wlać się do zabawki). 

· Upewnij się, że twoja zabawka jest ładowana co najmniej raz na sześć  

miesięcy. 

Lubrykant 

Aby uniknąć problemów, używaj wyłącznie lubrykantów na bazie wody.  

NIE używaj lubrykantów silikonowych lub na bazie oleju. Przed włożeniem obficie nanieś 

lubrykant na produkt i na siebie. Lubrykanty na bazie wody mogą wyschnąć, dlatego w 



razie potrzeby należy je ponownie nałożyć. Zalecamy stosowanie smaru na bazie wody 

Lovense w celu uzyskania najlepszych wrażeń. 

 

Pobieranie aplikacji 

Aplikacja „Lovense Remote” jest kompatybilna z: 

· IPhone / iPad Air / iPad Mini / iPod Touch iOS 9.0 i nowszy 

· Android 4.3 i nowszy (z włączonym Bluetooth 4.0) 

· Mac (z włączonym Bluetooth 4.0) 

· Komputer z systemem Windows (do połączenia potrzebny jest adapter Bluetooth Lovense 

USB )  

 

 

 

Parowanie z urządzeniami 

Sparuj z iOS / Android / Mac 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Lush 2, aby włączyć zabawkę. Lampka będzie migać, 

wskazując, że jest włączona. 

https://www.lovense.com/water-based-lubricant
https://www.lovense.com/water-based-lubricant


2. Kliknij  ikonę. 

3. Stuknij „+”, aby rozpocząć wyszukiwanie. Po znalezieniu zabawki dotknij „Gotowe”

. Kontrolka pozostanie włączona, wskazując, że jest połączona. Zabawką można teraz 

sterować za pomocą urządzenia.  

  

 

Uwaga: 

· Musisz sparować zabawkę tylko raz. Następnym razem powinien automatycznie połączyć 

się ze smartfonem. 

· Ta ikona  pokazuje sygnał połączenia. Przełącza się na ten,  jeśli się rozłączy. Po 

sparowaniu nastąpi automatyczne ponowne połączenie. 

 

Sparuj z komputerem 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Lush 2, aby włączyć zabawkę. Lampka będzie migać, 

wskazując, że jest włączona. 

2. Podłącz adapter Bluetooth Lovense USB do wolnego portu USB komputera. 



3. Kliknij  ikonę. 

4. Stuknij „+”, aby rozpocząć wyszukiwanie. Po znalezieniu zabawki dotknij „Gotowe”

. Kontrolka pozostanie włączona, wskazując, że jest połączona. Zabawką można teraz 

sterować za pomocą komputera.   

  

 

 

Łączenie z partnerem 

1. Przejdź do zakładki „Long Distance”. 

2. Stuknij „+”, aby dodać kontakt. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i dotknij „Dodaj”

. 

3. Po zaakceptowaniu żądania przez partnera, pojawi się on na tej karcie. 

Uwaga: 



· Podczas przesyłania wiadomości naciśnij przycisk, aby wyświetlić opcje 

sterowania. 

 

· Masz możliwość dostosowania ustawień dla każdego partnera. Kliknij „Ustawienia”, aby 

dostosować swoje preferencje. 

 
 

 

 

Włączanie / wyłączanie światła LED 

1. Po pomyślnym sparowaniu Lush 2 z telefonem dotknij panelu Lush 2 w sekcji Moje 

zabawki. 

2. Stuknij przełącznik obok opcji „Włącz / Wyłącz LED”. 

 

 

Jak programować 



• 1. Po pomyślnym sparowaniu Lush 2 z telefonem dotknij panelu Lush 2 w sekcji Moje 

zabawki. 

• 2. Naciśnij przycisk „Program”, aby wyświetlić opcje programowania. 

• 3. Stuknij „Dostosuj poziomy”, aby dostosować pierwsze trzy poziomy. 

• 4. Stuknij „Utwórz nowy wzór”, aby dodać wstępnie ustawiony wzór do Lush 2. 

 

 

 

specyfikacja: 

materiał: silikon bez zawartości ftalanów 

wymiary: 180 mm (długość całkowita), 76 mm (długość jajeczka), 34,7 mm (szerokość), 37 mm (wysokość), 133 mm (długość ogonka) 

zasilanie: akumulator litowo-jonowy (ładowanie poprzez USB) 

poziom głośności: do 45,5 dB 

 


