
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wibratora ELISE / IRIS 

 

Zmysły kobiety odczuwają przyjemności na nieskończenie wiele sposobów. Jak się okazuje, 
najczulsze doznania w takcie równoczesnej stymulacji waginy i łechtaczki mają swój początek 
w opuszkach palców. Używaj ich mądrze, często i z wyczuciem.  

Przyjmij nasze gratulacje z powodu nabycia urządzenia - źródła przyjemności o tajemniczej nazwie. 
Przez poznaniem tego artykułu bliżej, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. 

 

OPIS  URZĄDZENIA  

Urządzenie to jest gładkim i stylowym wibratorem, który jest w stanie zadowolić najbardziej czułe 
strefy erogenne kobiety. Ergonomicznie zaprojektowany tak, by naturalnie wpasował się w ciało 
kobiety, w jej wnętrze. Jako zabawka dla dorosłych posiada wszystkie te cechy, które wynikają z 
elegancji i łatwości użycia - cech, którymi kieruje się LELO.  

Urządzenie posiada dwa punkty wibrujące indywidualnie zasilane oraz intuicyjny interfejs w części 
głównej, który to pozwala na kontrolę ustawień wibracji i wybór trybu pracy. Wyświetlacz LED 
sygnalizuje kiedy urządzenie jest włączone lub ładowane.  

 

ŁADOWANIE 

Przed ładowaniem, upewnij sie, że wtyczka jest sucha.  

1. Delikatnie wyciągnij silikonową osłonkę z tylnej części urządzenia.  
2.  Włóż wtyczkę zasilającą do gniazdka, upewnij sie, że wkładając dał się usłyszeć 

charakterystyczny klik.  
3.  Włącz wtyczkę do gniazdka w ścianie. Lampka LED zacznie pulsować. Z chwilą naładowania 

(ok. 3 godz.) LED będzie świecić na stałe. 
4. Nie używać urządzenia podczas ładowania. 
5. Nie ładować urządzenia dłużej niż przez 24 h. 

Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek dołączonych do urządzenia. 

Wyczerpywanie się baterii jest komunikowane przez czerwone światło. 



UŻYWANIE 

Włączanie/wyłączanie, intensywność wibracji, tryby pracy kontroluje się poprzez przycisk interfejsu.  
Gdy jakikolwiek przycisk zostanie naciśniety, LED zaświeci się komunikując, iż interfejs jest 
uaktywniony. 

1. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk „+” by uaktywnić urządzenie. Kontynuuj przyciskanie w celu 
zwiększenia wibracji aż do uzyskania jej oczekiwanego stopnia.  

2. Naduś przycisk „–” w celu zmniejszenia wibracji. 
3. By wyłączyć urządzenie przytrzymaj wciśnięty przycisk „–” . Wibracje będą się zmniejszać aż 

do wyłączenia urządzenia. 

W czasie przenoszenia urządzenia zalecane jest zablokowanie interfejsu zapobiegając w ten sposób 
przypadkowemu włączeniu. 

W celu zablokowania, przytrzymaj wciśnięte wszystkie przyciski naraz przez 5 sekund. LED 
zaświeci się a następnie zgaśnie, by zakomunikować zablokowanie urządzenia. W celu 
odblokowania, powtórz czynność z przyciśnięciem i przytrzymaniem wszystkich przycisków 
jednocześnie aż do zaświecenia się LED. Podłączenie urządzenia do ładowarki samoczynnie 
odblokuje urządzenie.  

 

TRYBY STYMULACJI 

Urządzenie posiada 5 poziomów stymulacji umożliwiających całkowite wykorzystane możliwości tego 
urządzenia do znalezienia dla siebie najlepszych wibracji. Tryby te odzwierciedlają różnorodność 
doznań i odczuć oraz ich intensywność.  

Przy pierwszym włączeniu urządzenie ustawione jest na tryb szczytowych wibracji. W celu 
odnalezienia wibracji i ustawienia do swoich wymogów użyj klawiszy  lub  , które pozwolą 
przełączyć wibracje: 

Tryb 1 – wibruje czubek urządzenia 
Tryb 2 – wibruje część środkowa urządzenia 
Tryb 3-5 – wibrują oba punkty wraz ze zmianą interwałów wibracji 
 

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO 

Trwałość urządzenia wzrośnie wraz z właściwym jego utrzymaniem i użytkowaniem. LELO nie zaleca 
używania lubrykantów na bazie silikonu, gdyż mogłoby to spowodować zbytnie klejenie się 
powierzchni urządzenia. Najbezpieczniejszym do używania jest lubrykant na bazie wody. Jeśli jednak 
ma być użyty lubrykant na bazie silikonu, to radzi się przeprowadzić test na mniejszej części 
urządzenia. Nie używać kremów na bazie tłuszczy oraz olejów, jako lubrykantów. 

Urządzenie należy dokładnie umyć przed i po użyciu. Całość myć ciepłą wodą z życiem 
antybakteryjnego mydła, a następnie spłukać gorąca wodą i osuszyć ściereczką lub ręcznikiem.  

Unikaj zanurzania urządzenia w wodzie oraz chroń przed dostaniem się wody w miejsce, gdzie 
znajdują się przyciski i bateria.  Nigdy nie używaj środków do czyszczenia zawierających alkohol, 
naftę czy aceton. 

Należy unikać pozostawiania urządzenia pod wpływ promieni słonecznych oraz ekstremalnie 
wysokich temperatur.  

Przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu, z dala od innych urządzeń i materiałów.  



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

LED nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowania. 
- Bateria jest w pełni naładowana i gotowa do użycia do 4 godz. 
- Bateria wyschła i potrzeba kilku minut zanim zakomunikuje ładowanie. 

Urządzenie nie działa po wciśnięciu „+” na tarczy interfejsu. 
- Bateria jest rozładowana. Naładuj urządzenie. 
- Tarcza interfejsu jest zablokowana. Odblokuj urządzenie przytrzymując tarczę wciśniętą przez 5 
sekund. 

Urządzenie jest wyłączone i/lub interfejs nie odpowiada. 
- Mikroprocesor chwilowo przestał działać. Podłącz urządzenie do ładowarki. 

Jeśli pojawia się inne problemy z urządzeniem lub jeśli moglibyśmy odpowiedzieć na jakiekolwiek 
Twoje pytania, prosimy o kontakt na:  customercare@lelo.com 

 

POZBYWANIE SIĘ ZUŻYTEGO URZĄDZENIA 

Wyrzucanie zużytego urządzenia musi odbywać się w poszanowaniu przepisów prawa UE oraz 
przepisów krajowych.  

Znak przekreślonego kosza na śmieci symbolizuje, iż artykuł ten nie powinien być traktowany, jako 
normalny odpad domowy a raczej winien być usunięty w specjalnym pojemniku recyklingowym 
przeznaczonym dla urządzeń elektrycznych/elektronicznych.  

 

 

SPECYFIKACJA 

Materiał   tworzywa bezpieczne dla ciała ABS / PP / silikon 
Wykończenie   lśniące 
Wymiary    220 mm x 42 mm x 36 mm 
Waga     170g 
Bateria    litowo-jonowa 900 mAh 3.7 V 
Ładowanie    3 h (4.8 V 300 mA) 
Czas użytkowania   do 4 godzin 
Czas czuwania  do 90 dni 
Częstotliwość  120 Hz 
Max poziom głośności < 50dB 
Interfejs    zmienny (5 trybów) 
 

 



Zastrzeżenie: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z jego możliwości na swoje własne 
ryzyko. Ani LELO ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na 
skutek jego używania. 

 

© 2009 LELO i AB. Wszystkie prawa zastrzeżone.  

LELO SWEDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dystrybucja w Polsce: 

 

www.playroom.pl 


