
LELO – SmartWand 2 (Large) 

NÁVOD K OBSLUZE 

Gratulujeme ke koupi masážního přístroje LELO – SmartWand 2 (Large). Před prvním 

použitím si pečlivě prostudujte Návod pro uživatele. 

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin. 

Důležité: Váš přístroj byl pro přepravu uzamčen. K odemčení jednoduše připojte nabíječku 

nebo čtěte níže. 

ZAČÍNÁME: 

 Před prvním použitím nabíjejte přístroj aspoň po dobu 2 hodin. 

 Odemkněte současným stisknutím a podržením tlačítek + a - po dobu 3 sekund, 

dokud se nerozsvítí kontrolka. 

 Stisknutím tlačítka + zapnete; dalším stisknutím zvýšíte sílu vibrací. 

 Stisknutím tlačítka () můžete přepínat mezi 10 vzory vibrací. 

 Stisknutím tlačítka - snížíte sílu vibrací. 

 Stisknutím a podržením tlačítka () vypnete. 

 

 

 

 



NABÍJENÍ: 

 

 Zasuňte zástrčku DC do portu DC na základně SMART WAND ™ 2 Large. 

 Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. LED na rozhraní vašeho SMART WAND ™ 2. 

 Puls signalizuje nabíjení. Po úplném nabití (přibližně po 1,5 hodině) bude LED dioda 

trvale svítit. 

 Když je baterie téměř vybitá, LED dioda na vašem SMART WAND ™ 2 Large, to bude 

signalizovat blikajícím bílým světlem. 

 

K vašemu SMART WAND ™ 2 Large používejte pouze originální nabíječky dodané 

společností LELO. 

 

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST: 

• Použití SMART WAND ™ 2 Large s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může 

způsobit, že silikon bude trvale lepkavý. Doporučujeme používat pouze lubrikační gel na 

vodní bázi. 

• SMART WAND ™ 2 Large vždy důkladně vyčistěte před a po každém použití. SMART WAND 

™ 2 Large je plně vodotěsný, což usnadňuje čištění. Silikon můžete umýt teplou vodou a 

antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit hadříkem nebo 

ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, 

benzín nebo aceton. 

 • Pro důkladné čištění opláchněte a nastříkejte LELO Toy Cleaner, poté znovu opláchněte a 

nechte zaschnout.  

• Nenechávejte SMART WAND ™ 2 Large na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte 

extrémnímu teplu. Uchovávejte SMART WAND ™ 2 Large na bezprašném místě a chraňte jej 

před produkty z jiných materiálů. 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

LED dioda na vašem SMART WAND ™ 2 Large nebliká, když je připojena nabíječka: 

• Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí. 

• Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte nástěnné a DC zásuvky. 

 



Váš SMART WAND ™ 2 Large se neaktivuje, když je stisknuto středové tlačítko: 

• Baterie je vybitá. Dobijte svůj SMART WAND ™ 2 Large. 

• Rozhraní vašeho SMART WAND ™ 2 Large je uzamčeno. Podržte + a - po dobu 5 sekund. 

 

 


