
 

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 

SMART WAND 
Smart by Design ·  Inspired by Luxury 

WSTĘP 

Postępuj według następujących kroków, a błyskawicznie będziesz cieszyd się luksusowym masażem.  

• Przed pierwszym użyciem, ładuj Smart Wand przez 2 godziny (s. 3). 
• Po naładowaniu, wciśnij przycisk „+” w celu uruchomienia. 
• Możesz wybrad spośród 8 trybów wibracji używając przycisku. Użyj przycisków „+” oraz „–‘’ w 

celu dostosowania siły wibracji. 
• Aby przejśd do ustawieo SenseTouch™, przytrzymaj przycisk przez 3-5 sekund. 

 Smart Wand będzie uwalniad niski poziom wibracji w przypadku braku kontaktu z ciałem. 
• Po dociśnięciu aparatu ręką i przytrzymaniu odczujesz maksymalną siłę wibracji. Siła wibracji 

zwiększy się przez 3-5 sekund i pozostanie niezmienna aż do momentu odsunięcia od ciała.  
• Wciśnij przycisk „–‘’ w celu zmniejszenia siły wibracji do pożądanego stopnia. Trzymaj aparat w 

kontakcie z ciałem w celu sprawdzenia siły wibracji.  
• Przytrzymanie przycisku „–‘’ spowoduje wyłączenie Smart Wand. 

 
ŁADOWANIE SMART WAND 

• Umieśd wtyczkę DC do portu DC przy podstawie Smart Wand. 
• Umieśd wtyczkę elektryczną do gniazdka kontaktowego. Jeśli dioda na powierzchni Smart Wand 

zacznie pulsowad, oznacza to, że aparat się ładuje. Po całkowitym naładowaniu ( po ok. 2 
godzinach), dioda będzie się palid. 

• W przypadku niskiego poziomu baterii, pojawi się mrugająca biała dioda. 
Dla aparatu Smart Wand używaj tylko oryginalnych ładowarek firmy LELO. 
 
UŻYCIE SMART WAND 

Włączenie/wyłączenie i Kontrola Siły - wciśnij przycisk „+” aby włączyd Smart Wand. Kiedy aparat jest 

aktywny, użyj przycisków „+/-‘’ aby zwiększyd lub zmniejszyd siłę. Aby wyłączyd Smart Wand, przytrzymaj 

przycisk „–‘’ aż do momentu gdy wibracje ustaną. (Uwaga: Podczas użycia ustawieo SenseTouch™, aparat 

musi mied kontakt z ciałem aby odczud zmianę siły) 

Zmiana trybów - wciśnięcie przycisku pozwoli na przejście przez 8 różnych trybów masażu. Po 

wyłączeniu Smart Wand wciskając przycisk „-‘’, aparat przywróci tryb 1. 

Blokada podróżna -zablokuj Smart Wand w celu uniknięcia niepożądanej aktywacji. Aby zablokowad, 

wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „+” i „–‘’ przez 5 sekund. Powtórz czynnośd w celu 

odblokowania. Zauważ, że ładowanie automatycznie odblokuje Smart Wand. 

UŻYCIE USTAWIEO SENSETOUCH™  

SenseTouch™ to opatentowana właściwośd dla produktów LELO Smart Wands zaprojektowana aby jak 

najdokładniej imitowad profesjonalne techniki masażu. Zamiast stosowania maksymalnej stymulacji 



mięśni od samego początku, siła masażu rośnie kiedy zachodzi kontakt aparatu ze skórą. Dzieje się tak 

dzięki specjalnym sensorom dotykowym znajdującym się na zakooczeniu aparatu, które rozpoznają 

moment kontaktu z ciałem. Kiedy aparat nie dotyka skóry, intensywnośd wibracji maleje osiągając cichy 

pomruk.    

 Za każdym razem gdy włączysz ustawienia Sense Touch™, automatycznie ustawiona zostanie 

maksymalna siła wibracji. Po naciśnięciu wibrującego kooca trzymając Smart Wand w dłoni, poczujesz 

wzrost siły. Możesz dostosowad siłę wibracji według uznania za pomocą przycisków „+” i „-‘’.   

 Przy stopniowym zwiększaniu poziomów, zwiększenie siły wibracji do wybranego poziomu potrwa 

około 3-5 sekund od momentu kiedy aparat wchodzi w kontakt z ciałem  

WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE SENSETOUCH™ 

Możesz włączyd ustawienia SenseTouch™ kiedy Smart Wand jest aktywny poprzez wciśnięcie i 

przytrzymanie przycisku przez 3-5 sekund. Jeśli dioda błyśnie dwa razy oznacza to, że zmiany ustawieo 

zostały potwierdzone. Ponowne przytrzymanie przycisku wyłączy SenseTouch™. Dezaktywuje to sensor 

dotykowy i pozwoli na zarządzanie ustawieniami bezpośrednio z interfejsu kontrolnego (STANDARD). 

Wszystkie inne kontrolki pozostaną bez zmian (s. 4). 

 

UWAGA - Jeśli chcesz podłączyd dodatki i akcesoria do Smart Wand (takie jak na przykład alternatywne 

akcesoria masujące), zawsze upewnij się, że SenseTouch™ jest wyłączony. Sensory dotykowe reagują 

tylko na bezpośredni kontakt z ciałem.  

WAŻNE - LELO Smart Wand posiada funkcję pamięci; po włączeniu Smart Wand, aparat działa zgodnie z 

ostatnim ustawieniem użytym w (SenseTouch™ lub STANDARD). Tak jak powyżej, możesz zmienid to 

ustawienie wciskając i przytrzymując przycisk przez 3-5 sekund. Jeśli pozostawisz Smart Wand z 

włączonymi ustawieniami SenseTouch™,  aparat wyłączy się po minucie w celu oszczędzania baterii. Po 

ponownym włączeniu, powtórnie zostanie ustawiona maksymalna siła. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA SMART WANDS 

Używając Smart Wand do relaksu i pozbycia się dyskomfortu związanego z napięciem mięsniowym, 

bólów oraz dolegliwości, zalecamy następującą metodę:  



 Przy uruchomionej Smart Wand i przy wibracjach o niskiej intensywności – zarówno w 
ustawieniach SenseTouch™ jak i standardowych ustawieniach – zacznij dotykając 
elastycznym zakooczeniem masującym punkt napięcia. Dotykaj, nie uciskaj, masującą 
główką skórę w wybranym miejscu od 3 do 4 sekund, i przytrzymaj tak długo jak jest to 
wygodne. Następnie odsuo od skóry i powtórz ten proces w i wokół miejsca, które chcesz 
rozluźnid.  

 Po około 2 minutach możesz zwiększyd siłę wibracji Smart Wand i zastosowad trochę 
większy nacisk. Wraz ze zwiększaniem nacisku i siły wibracji, zaczniesz stymulowad 
tkankę mięśniową w większym stopniu.  

 Możesz także cieszyd się bardziej relaksacyjnym masażem w wannie lub pod prysznicem 
gdzie ciepła woda spowoduje, że mięśnie rozluźnią się i staną się bardziej wrażliwe na 
stymulację.  

 
KORZYŚCI Z REGULANEGO MASAŻU 
 
SenseTouch™ umożliwia użytkownikom użycie zróżnicowanych poziomów intensywności w miejscach, w 

których czujemy dyskomfort pochodzący z napięcia mięśniowego, dolegliwości i bólów. Pozwala to na 

łatwiejsze stworzenie swojej własnej techniki masażu, zarówno delikatnej jak i silnej, obydwie oferują 

wyjątkowe korzyści:  

Delikatny masaż stymuluje zakooczenia nerwowe przy powierzchni skóry i powoduje, że ciało zwiększa 

poziom endorfin, naturalnych substancji chemicznych, które powodują, że człowiek się rozluźnia. 

Efektem zwiększonego dobrego samopoczucia jest zwolniony rytm serca i ustabilizowany oddech, 

skutkiem czego poziom stresu spada.  

Silny masaż usprawnia krążenie i tym samym zwiększa poziom tlenu i składników odżywczych w tkance w 

miejscu masowania. To zwiększone krążenie pomoże także wypłukad toksyny do układu chłonnego, który 

z kolei pomaga odporności organizmu walczyd z chorobami. Dodatkowo, silny masaż trafia do napiętych 

mięśni, które położone są głęboko pod powierzchnią skóry, aby złagodzid dyskomfort.      

CZYSZCZENIE, PRZECHOWANIE I BEZPIECZEOSTWO 

Przy odpowiedniej konserwacji i dbałości możesz latami cieszyd się Smart Wand. Używając Smart Wand 

razem z kremami do rąk oraz silikonowymi maziami spowoduje, że silikon będzie lepki. Przy użyciu 

olejków do masażu, upewnij się, że Smart Wand został dokładnie wyczyszczony po użyciu. Firma LELO 

zaleca użycie roztworów wodnych takich jak LELO Personal Moisturizer lub innych markowych 

produktów. Zawsze czyśd Smart Wand dokładnie przed i po każdym użyciu. Najskuteczniejszym 

sposobem jest użycie specjalnie stworzonego roztworu czyszczącego takiego jak LELO Antibacterial 

Cleaning Spray. Inną alternatywą jest przemycie silikonu ciepłą wodą i antybakteryjnym mydłem, 

wypłukanie gorącą wodą i osuszenie gładką szmatką lub ręczniczkiem. Nigdy nie używaj zmywaczy 

zawierających alkohol, benzynę lub aceton. Unikaj wystawiania Smart Wand na bezpośrednie działanie 

słoneczne, i NIGDY nie pozostawiaj aparatu w bardzo wysokiej temperaturze. Przechowuj Smart Wand w 

nie zakurzonym miejscu i trzymaj z daleka od produktów z innych materiałów.      



UWAGA : Smart Wands są masażerami przeznaczonymi do całego ciała i nie są uznawane jako urządzenie 

lecznicze. Nie masuj wokół klatki piersiowej i gardła, a w przypadku odczuwania ostrego dyskomfortu 

podczas masażu, zaleca się zaprzestania użycia Smart Wand i skonsultowania z lekarzem lub farmaceutą  

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  

Dioda na Smart Wand nie pulsuje kiedy ładowarka jest podłączona? 

 Bateria jest wyczerpana i będzie wymagad kilku minut do rozpoznania procesu ładowania 

 Ładowarka nie jest podłączona prawidłowo. Sprawdź ścianę i gniazda DC. 
 

Smart Wand nie uruchamia się po wciśnięciu przycisku „+”? 

 Bateria jest pusta. Naładuj Smart Wand. 

 Interfejs Smart Wand jest zablokowany. Przytrzymaj „+” i „–‘’ przez 5 sekund. 

 Ustawienie SenseTouch™ jest włączone. Przyłóż do skóry i sprawdź czy siła wibracji zwiększa się. 
Można wrócid do standardowych ustawieo przytrzymując przycisk przez 3-5 sekund.   

 
W przypadku innych problemów związanych ze Smart Wand lub w przypadku jakichkolwiek pytao 
odnośnie działania, prosimy o kontakt pod: customercare@lelo.com 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROZMIAR (Średni / Duży):  220 x 58 x 42.5mm / 304 x 80 x 60mm   
WAGA (Ś / D):    155g / 395g 
MATERIAŁ:    Błyszczący ABS / FDA-Approved Body-safe silicon  
BATERIA (Ś / D):    Li-lon 500 mAh 3.7V / Li-lon 900 mAh 7.4V 
ŁADOWANIE (Ś / D):   2 godziny przy 5V 500 mA / 2 godziny przy 9V 700 mA 
CZAS UŻYTKOWANIA (Ś / D): Do 2 godzin w zależności od ustawionej siły 
CZUWANIE:    Do 90 dni 
CZĘSTOTLIWOŚD (Ś / D):   120 Hz / 100 Hz 
MAKSYMALNY HAŁAS (Ś / D):  <50dB / <60dB 
INTERFEJS:    interfejs 3-przyciskowy, 8 trybów, funkcja dotykowa 
 

 

GWARANACJA 

Aby aktywowad 1-roczną gwarancję i 10-letnią gwarancję jakości, odwiedź www.lelo.com i kliknij 

ZAREJESTRUJ w górnym prawym rogu strony. To pozwoli potwierdzid autentycznośd zakupu i 

zabezpieczyd tą inwestycję. W przypadku jakichkolwiek pytao związanych z produktami LELO lub ich 

użyciem, proszę skonsultowad się z naszą stroną Obsługi Klienta, lub wysład email bezpośrednio pod 

customercare@lelo.com 

Dystrybucja w Polsce: 

 
www.playroom.pl 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2012 
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