
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI Masażera ALIA 

 

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

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

 
OPIS  URZĄDZENIA  

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

Urządzenie posiada specjalnie uformowane „oczko” ułatwiające trzymanie. Z wyczuciem baw się, 
odczuwając jak narasta podniecenie i decyduj o intensywności doznań.  

 

 

PORADY I SZTUCZKI 

Sprawdź jakie nowe doświadczenia ta zabawka może przynieść, gdy używając jej zmienisz pozycje: 
kucając, leżąc na brzuchu lub leżąc na plecach. 

Niezapomnianych przeżyć przynosi także użycie masażera w połączeniu  z innymi zabawkami, np. 
wibratorami. Stymuluj łechtaczkę w czasie zabawy z wibratorem. 

 

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. Nigdy nie należy używać lubrykantów na bazie olejów i tłustych kremów, jako 
lubrykantów do tych zabawek. 

Stymulator 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.  

 
SPECYFIKACJA 

Materiał   tworzywa bezpieczne dla ciała ABS /  silikon / stal nierdzewna / 18k złoto 
Wykończenie   matowe 
Wymiary    86 mm x 57 mm x 34 mm 
Waga     75g 
Czuwanie   do 90 dni 
Interfejs   6 trybów – 3 przyciski 
Częstotliwość  120Hz 
 

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

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. 
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Dystrybucja w Polsce: 

 

www.playroom.pl 


