LELO SILA™ – NÁVOD K OBSLUZE
Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.

NEŽ ZAČNETE
Před prvním použití přístroj nabijte po dobu 2 hodin.
DŮLEŽITÉ: Váš objekt pro potěšení byl pro přepravu uzamčen. Chcete-li odemknout, jednoduše
připojte nabíječku nebo se ujistěte, že je přístroj odemčený stisknutím a podržením tlačítek + a – po
dobu 3 vteřin dokud se nerozsvítí dioda.
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 SILA™ nabíjí. Až
bude baterie plně nabitá (po cca 2 hodinách), dioda začne nepřerušovaně svítit.
Používejte pouze originální LELO adaptér.
Zasuňte DC zástrčku do DC portu na základně přístroje.
Zasuňte hlavní zástrčku do portu USB. LED na rozhraní bude pulzovat, aby indikovalo
nabíjení.
Když je přístroj plně nabitý, LED dioda bude trvale svítit.
Když je baterie téměř vybitá, LED bude vydávat blikající bílé světlo.
Používejte pouze originální nabíječky dodané společností LELO s vaší SILA™.

POUŽITÍ
Přístroj přiložte sonickou hlavou na klitoris. Pro intenzivnější zážitek aplikujte na přístroj a Vaše tělo
LELO lubrikační gel na vodní bázi před nebo během používání.
OVLÁDÁNÍ





Stiskněte tlačítko + pro zapnutí, opakovaným stiskem zvyšujete intenzitu sonických vln.
Stiskněte () abyste přepnuli mezi 8 přednastavenými programy.
Stiskněte – pokud chcete snížit intenzitu sonických vln.
Stiskněte a podržte tlačítko () pro vypnutí přístroje.

DŮLEŽITÉ: Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Pouze pro dospělé. Osoby, které mohou být
těhotné, mají kardiostimulátor, cukrovku, flebitidu, trombózu nebo jakýkoli jiný stav, by se měly před
použitím jakéhokoli osobního masážního produktu poradit s lékařem ohledně rizika krevních
sraženin.
ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST









Použití SILA s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že silikon bude
trvale lepivý.
SILA je plně voděodolná, což usnadňuje čištění. Opláchněte a nastříkejte LELO Toy Cleaner,
poté opláchněte
znovu a nechte uschnout.
Před a po každém použití SILA vždy důkladně vyčistěte. 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.
Nenechávejte SILA na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu.
Skladujte svůj SILA na bezprašném místě a chraňte jej před produkty z jiných materiálů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
LED na vašem SILA nepulsuje, když je připojena nabíječka?
• Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než se potvrdí, že se nabíjí.
• Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte nástěnné a DC zásuvky.
Vaše SILA se neaktivuje po stisknutí středního tlačítka?
• Baterie je vybitá. Dobijte si SILA.
• Rozhraní vašeho SILA je uzamčeno. Podržte + a – po dobu 5 sekund.

