
 
 

Instrukcja użytkowania 
HULA Beads™ 

pierwsze na świecie  wibrująco-rotacyjne kulki 
zdalnie sterowane 

 
 

Dostarczają zupełnie innych wrażeń. Po prostu zastosuj je do środka (np. tylko część 
rotacyjną) i pozwól się unieść tym niezapomnianym wrażeniom lub zaaplikuj całość i poczuj 
jeszcze większą przyjemność w zarówno wibracjach, jak i ruchach rotacyjnych kulki.  
 

 Sterowane pilotem z użyciem techniologii SenseMotion™  

 8 trybów stymulacji (6 standardowych, 2 SenseMotion™) 

 100% wodoodporne  

 Ultra gładkie wzornictwo, bezpieczny silikon jakości medycznej 
 
POŁACZENIE URZĄDZEŃ (MASAŻERA I PILOTA)  
W celu połączenia obu urządzeń do wspólnego działania należy najpierw uruchomić 
połączenie Wi-Fi poprzez wciśnięcie przycisku +. Teraz sygnał Wi-Fi jest wysyłany do 
masażera. Masażer także posiada przycisk aktywujący oznaczony symbolem Wi-Fi. Gdy 
masażer jest w pełni naładowany, przyciśnij ten przycisk i przytrzymaj przez ok. 1 sekundę, 
by uruchomić tryb wyszukiwania i w rezultacie by połączyć się z pilotem. Proces ten może 
porwać do 10 sekund. Gdy lampka LED zaświeci się co 2 sekundy oznaczać to będzie, że 
oba urządzenia ze sobą zostały połączone. 
 
UŻYWANIE TRYBU SENSEMOTIONTM  

Tryb 1. Gdy oba urządzenia zostaną połączone, trzymaj w ręce pilota w pozycji płaskiej 
(poziomo) w dłoni. Masażer zacznie wibrować bardzo słabo i powoli. Poprzez wykonywanie 
niewielkich przechyłów dłonią z pilotem wibracje w masażerach zaczynają się zwiększać i 
zmniejszać w zależności od intensywności. W zależności od położenia dłoni wibracje mogą 
wzrosnąć osiągając aż o 100% silniejsze wibracje. Można pilotem także wykonywać inne, 
dowolnie wymyślone ruchy w celu uzyskania mniejszych lub większych wibracji. W celu 
przejścia do trybu 2. Przyciśnij 1 raz środkowy przycisk w pilocie.  
 
Tryb 2. Ten tryb daje całkowitą swobodę odkrywania wibracji w każdym wymiarze. Możesz 
poruszać pilotem w każdym dowolnym kierunku. Możesz nim poruszać wolniej, szybciej, 
możesz nawet poruszać całym ciałem, biec, itp. A wszystko to zostanie przełożone na 
wibracje. By wyjść z trybu pracy przyciśnij środkowy przycisk 1 raz.  
 
Uwaga: podczas używania trybu 1 i 2 światełko LED będzie się świeciło na pilocie. 
 

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. Nigdy nie używaj środków do czyszczenia zawierających alkohol, naftę czy 
aceton. Należy unikać pozostawiania urządzenia pod wpływ promieni słonecznych oraz 
ekstremalnie wysokich temperatur. 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Materiał: silicon ABS zatwierdzony przez FDA 
Wykończenie: matowe / połysk 
Wymiar: 98 x 38 x 37 mm / 3.9 x 1.5 x 1.5 in 
Waga: 67g / 2.4 oz. 
Bateria: Li-lon 3.7v 200mAh 
Ładowanie: 2 h at 5.0V 200mA 
Czas pracy: 1.5h 
Czuwanie: 90 dni 
Częstotliwość: 125Hz 
Zakres pilota: 12 m / 39 ft 
Max. poziom hałasu: <50dB 
Interfejs: jeden przycisk 

 

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 

 


