LELO SMART WAND MEDIUM / LARGE - NÁVOD K OBSLUZE
Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.
•
•
•
•
•

•
•

Před prvním použitím je nutné váš Smart Wand 2 hodiny dobíjet.
Až bude váš přístroj zcela nabitý, pro jeho aktivaci stiskněte tlačítko +.
Pomocí středového tlačítka můžete jednoduše procházet 8 vibračními programy.
Tlačítka + a – lze použít k regulaci intenzity vibrací.
Stisknutím středového tlačítka na 3-5 vteřin aktibujete dotykový režim SenseTouch.
Váš Smart Wand začne nyní slabě vibrovat, aniž by se dotýkal těla.
Vyzkoušejte 100% intenzitu vibrací tak, že přiložíte přístroj k dlani a stisknete jej.
Během 3-5 vteřin se intenzita vibrací zvýší a bude dále nepřetržitě vibrovat na dané
úrovni až do chvíle, než přístroj z těla odstraníte.
Intenzitu vibrací na vámi požadovanou úroveň zmírníte stisknutím tlačítka -.
Stlačením tlačítka – se Smart Wand vypne.

NABÍJENÍ
Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali je zástrčka vašeho přístroje
absolutně suchá a čistá.
-

-

Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se Váš Smart Wand
nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (po cca 2 hodinách), dioda začne
nepřerušovaně svítit.
Používejte pouze originální LELO adaptér.

Bílá LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvilek.
FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko
Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@honitka.cz

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Honitka.cz

POUŽITÍ
Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací
Pro aktivaci Smart Wand stiskněte tlačítko +. Intenzitu vibrací regulujte pomocí tlačítek + a
– (zvýšit / snížit intenzitu). Stisknutím tlačítka – Smart Wand vypnete. (Poznámka: abyste
mohla nastavit a jednoduše ovládat intenzitu vibrací přesně podle vašich požadavků,
Smart Wand se musí dotýkat těla, pokud je v režimu SenseTouch)
Změna programů
Stisknutím středového tlačítka lze jednoduše procházet všemi 8 masážními programy.
Vypnutím vašeho Smart Wand, pomocí tlačítka –, se přístroj automaticky navrátí
k programu č.1.
Uzamčení funkcí při cestování
Ujistěte se, že je Váš Smart Wand během cestování uzamčen. Zabráníte tím náhodné
aktivaci přístroje. Pro zablokování funkcí stiskněte na pět vteřin zároveň tlačítko + a - .
Nabíjení automaticky přístroj odblokuje.

TYPY PRO POUŽITÍ
Pokud chcete použít váš Smart Wand pro zmírnění a uvolnění svalového napětí nebo
bolesti, nebo pokud chcete jen relaxovat a odpočívat, doporučujeme postupovat
následujícím způsobem:
•

Nastavte Smart Wand na nejnižší intenzitu vibrací (ať v běžném či SenseTouch
režimu) a jemně přiložte (netlačte!) masážní bod na postižené místo. Bolestivou
oblast, a dále pak i její okolí, masírujte 3 – 4 vteřiny nebo tak dlouho, dokud je to
příjemné. Tento proces několikrát opakujte.
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•
•

Zhruba po 2 minutách můžete intenzitu vibrací zvýšit a také na přístroj lehce
přitlačit. S přibývající intenzitou vibrací a tlakem budete masírovat hlubokou
svalovou tkáň
Dopřejte si uvolňující masáž ve vaně či sprše. Svaly se v horné vodě uvolní a tím
bude masáž mnohem jednodušší a účinnější.

VÝHODY PRAVIDELNÉ MASÁŽE
Technologie SenseTouch umožňuje uvolnit svalové napětí nebo bolest pomocí různých
úrovní intenzity vibrací. Díky tomu si může každý vytvořit vlastní masážní techniku a dopřát
si jak mírnou, tak intenzivní masáž. Obě tyto možnosti mají své výhody:
Mírná masáž stimuluje nervová zakončení na povrchu kůže a podporuje zvyšování hladiny
endorfinů v těle. To jsou hormony, které přináší pocit štěstí, uvolnění a uspokojení. Taková
duševní pohoda zpomaluje puls, reguluje dýchání a tím značně snižuje stres.
Intenzivní masáž podporuje krevní oběh a tak zvyšuje množství kyslíku a živin, které se
dostanou do tkáně masírované oblasti. Díky zrychlenému krevnímu oběhu jsou škodlivé
látky v těle rychleji dopraveny do lymfatického systému, který zase napomáhá
obranyschopnosti těla. Intenzivní masáž navíc dokáže uvolnit i napětí a bolest svalů, které
jsou umístěné hluboko pod kůží.

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST
Životnost Vašeho Smart Wand můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.
LELO nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť
by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití Smart Wand s masážním olejem
vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody. LELO
doporučuje používat např. LELO lubrikační gel nebo jinou vhodnou kvalitní značku.
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Váš Smart Wand důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění
Smart Wand je Antibakteriální čisticí sprej LELO. Silikon lze také omýt teplou vodou a
antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní
prach.
K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.
Nenechávejte Váš Smart Wand na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně
vysokým teplotám.
Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných
materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje
- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zdali je správně připojena k síti.
Smart Wand se po stisku tlačítka + na voliči neaktivuje
- Baterie je vybitá. Znovu ji nabijte.
- Tlačítka jsou zablokovaná. Stiskněte tlačítka + a - na dobu 5 sekund.
-Je nastaven SenseTouch režim. Přiložte masážní bod na pokožku a zkontrolujte jestli se
intenzita vibrací zvyšuje. Pokud si přejete, můžete se stisknutím středového tlačítka 3 – 5
vteřin navrátit do běžného vibračního režimu
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Velikost (velikost M / L)
Váha (M / L)
Materiál
Baterie (M / L)
Nabíjení (M / L)
Výdrž
Pohotovostní režim stand-by
Kmitočet (M / L)
Maximální hlučnost (M / L)
Ovládání

220 x 58 x 42,5 mm / 304 x 80 x 60 mm
155 g / 395 g
PC-ABS / lékařský silikon
Li-Ion 500mAh 3.7 V / Li-Ion 900 mAh 7.4 V
2 h při 5V 500 mA / 2 hodiny při 9V 700 mA
až 2 hodiny
až 90 dní
120 Hz / 100 Hz
< 50 dB / <60 dB
3 tlačítka, 8 programů, dotykový režim SenseTouch

INFORMACE O LIKVIDACI
Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské
státy se systémem odděleného sběru odpadu).
Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte
zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
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Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. LELO, ani prodejci produktů LELO nenesou
žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.

Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.
© 2012 LELOi AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
NAVRŽENO A VYVINUTO LELO ŠVÉDSKO
VYROBENO LELO ČÍNA
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