GEBRUIKSHANDLEIDING

De toekomst van sekstech: verfijnd en geperfectioneerd.
E X P E R I M E N T E E R V E R S TA N D I G , V A A K E N M E T Z O R G
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Gefeliciteerd met je nieuwe F1S V2. Neem eerst even de tijd om deze gebruikershandleiding
door te nemen voordat je het product gaat gebruiken.
BELANGRIJK: je genotsvoorwerp is vergrendeld voor transport. Om dit te ontgrendelen,
koppel je het apparaat aan de oplader of druk je tegelijkertijd op + en - gedurende 3 seconden.

Tip: voor een prettigere ervaring breng je een ruime hoeveelheid LELOglijmiddel aan op je intieme plek en op F1S V2, zowel voor als tijdens gebruik.
PERSONAL MOISTURIZ ER
150 mL / 5 fl. oz
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MAAK KENNIS MET F1S V2

Oplaadpoort

Lichaamsveilige
siliconen koker
+ / - Intensiteit
standen
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MAAK KENNIS MET F1S V2

SenSonic™

-T E C H N O L O G I E

De SenSonic-technologie is een exclusieve doorbraak van
LELO en biedt 360 graden genot. In plaats van de doorsnee
vibraties stuurt F1S V2 krachtige sonische golven die tot
diep in je penis doordringen. Dit geeft het gevoel dat je van
alle richtingen tegelijk wordt gestimuleerd. Met de LELOapp kun je de gewenste intensiteit instellen.

Cruise Control™

-T E C H N O L O G I E

Cruise control is een volledig automatische functie die is
ontworpen om detecteert elke vertragende beweging van de
dubbele motoren en kan een boost geven kan het vermogen
weer verhogen via PWM (Pulse Wave Modulation). Daarbij
zorgt Cruise Control ervoor dat je consistente kracht en
intensiteit ervaart, wat er ook gebeurt.
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GEBRUIK VAN DE F1S V2
HOE GEBRUIK JE HET PRODUCT ZONDER DE APP
• Laad de F1S V2 gedurende 2 uur op wanneer je dit voor de eerste keer gaat gebruiken.
• Druk 1 seconde op de middelste knop om deze in te schakelen.
• De LED-lampjes zullen knipperen en geven het accuniveau weer.
• De LED-lampjes zullen permanent gaan branden en tonen de vibratiestand.
• Druk op + of - om de intensiteit van de vibratie aan te passen.
• Druk 3 seconden op de middelste knop om deze uit te schakelen.
• Houd + en - tegelijkertijd ingedrukt gedurende 5 seconden om de F1S V2 te vergrendelen en
onbedoelde activering te voorkomen.
HOE GEBRUIK JE HET PRODUCT MET DE APP
• Laad de F1S V2 gedurende 2 uur op wanneer je dit voor de eerste keer gaat gebruiken.
• Druk gedurende 3 seconden op de middelste knop om het product aan te zetten en om
tegelijkertijd Bluetooth te activeren.
• Alle LED-lampjes zullen tegelijkertijd gaan knipperen en tonen de Bluetooth-koppeling.
• Open de F1S-app en zodra het bevestigingsbericht verschijnt, druk je ter bevestiging op de
middelste knop van het product.
• Alle LED-lampjes zullen permanent gaan branden, wat aangeeft dat de koppeling is gelukt.
• Als de koppeling mislukt, zal het apparaat automatisch na 30 seconden worden uitgeschakeld.
• De status van de accu en vibratiestand wordt in de app weergegeven.
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F1S V2
Met dit revolutionaire open-sourceontwerp profiteer je van de toonaangevende
technologie van LELO. Download de SDK om aan de slag te gaan en ga naar https://
github.com/LELO-Devs/F1S-SDK om lid te worden van een community van
programmeurs en om de sekstech-ervaring van je dromen te creëren.

IOS EN
ANDROID SDK

AR
TOEPASSING
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VR
COMPATIBEL

DRAADLOZE BLUETOOTHVERBINDING

OPLADEN VAN DE F1S V2 Smart Male Trainer
• Steek de DC-kabel in de DC-poort aan de bovenkant van de F1S V2.
•D
 e LED-lamp op de F1S V2 zal gaan knipperen om aan te geven dat het opladen is gestart. Na
volledige oplading (na ca. 2 uur), zal de LED-lamp een constant blijven branden.
• Wanneer de accu bijna leeg is, zal de LED-lamp van de F1S V2 een knipperend wit licht laten zien.

Gebruik alleen originele laders die bij de F1S V2 worden geleverd door LELO.
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REINIGING, OPSLAG EN VEILIGHEID
De juiste zorg en onderhoud zullen zorgen voor een langere levensduur van de F1S V2 Trainer.
Het gebruik van F1S V2 met handcrèmes of glijmiddelen op siliconenbasis kan ervoor zorgen
dat het siliconen oppervlak plakkerig wordt.
F1S V2 is volledig waterdicht en daardoor eenvoudig te reinigen. Afspoelen en sprayen
met de LELO-reiniger, daarna opnieuw afspoelen en laten drogen. Gebruik eventueel een
wattenstaafje om de binnenkant van de ‘mond’ te reinigen.
Reinig de F1S V2 altijd grondig voor en na elk gebruik. Was het siliconen oppervlak met warm
water en antibacteriële zeep, spoel daarna af met schoon warm water en droog met een
pluisvrije doek of handdoek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton
bevatten.
Laat de F1S V2 Trainer niet in direct zonlicht liggen en stel het product NOOIT bloot aan
extreme hitte. Bewaar de F1S V2 op een stofvrije plaats en houd deze uit de buurt van
producten die gemaakt zijn van ander materiaal.
BELANGRIJK: dit apparaat is NIET geschikt voor kinderen. Alleen voor gebruik door
volwassenen. Personen die mogelijk zwanger zijn, een pacemaker, diabetes, flebitis,
trombose of een andere aandoening hebben, dienen een arts te raadplegen over het risico op
bloedstolsels alvorens gebruik van een persoonlijk massageproduct.
De apparaten mogen alleen voorzien zijn van een zeer lage veiligheidsspanning (SELV).
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PROBLEEMOPLOSSING
De LED op de F1S V2 knippert niet wanneer de oplader is aangesloten.
• De accu is leeg en het duurt enkele minuten voordat het opladen begint.
• Oplader is niet goed aangesloten. Controleer wand- en DC-stopcontacten.

De F1S V2 wordt niet ingeschakeld bij het indrukken van de middelste knop.
• De accu is leeg. Laad de F1S V2 op.
• De interface van de F1S V2 is vergrendeld. Houd + en - gedurende 5 seconden ingedrukt.
Bij eventuele problemen met de F1S V2 of bij vragen over de werking van het apparaat kun
je contact opnemen met: customercare@lelo.com

10 • NEDERLANDS

SPECIFICATIES
MATERIAAL:

siliconen, ABS, aluminiumlegering

AFWERKING:

Matte Black, Gunmetal

AFMETINGEN:

143 x Φ 71 mm

INSTEEKBARE LENGTE:

110.72 mm

INTERNE GROOTTE IN RUSTSTAND:

Φ 41,2 mm - omtrek 129,5 mm

MAX. INTERNE GROOTTE:

Φ 47,7 mm - omtrek 150 mm

GEWICHT:

285 g

ACCU:

Li-Ion 850 mA 3.7 V

OPLAADTIJD:

2 uur bij 5.0 V 700 mA

GEBRUIKSDUUR:

2 uur

STAND-BY:

90 dagens

FREQUENTIE ZUIGKRACHT:

60Hz

FREQUENTIE VIBRATIE:

90Hz

INTERFACE:

3 knoppen
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REGISTREREN GARANTIE
Voor het activeren van de beperkte 1-jarige garantie, dien je het nummer van de LELO Authenticity
Card via LELO.COM/SUPPORT

1 JAAR GARANTIE
Voor dit genotsobject biedt LELO biedt garantie voor een periode van ÉÉN (1) JAAR na datum van
de oorspronkelijke aankoop, tegen gebreken als gevolg van gebrekkig vakmanschap of materiaal.
De garantie dekt het werkeng onderdelen die de functie van het genotsobject beïnvloeden. Er
wordt GEEN dekking gegeven voor cosmetische slijtage die wordt veroorzaakt door normaal
gebruik of door schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of verwaarlozing. Elke poging om
het genotsobject (of de accessoires) te openen of uit elkaar te halen leidt tot verval van de garantie.
Als je een defect ontdekt en LELO hiervan op de hoogte brengt tijdens de garantieperiode, zal
LELO, naar eigen goeddunken het genotsobject kosteloos vervangen. Garantieclaims moeten
worden ondersteund door redelijk bewijs te leveren datum die aangeeft dat de claim binnen de
garantieperiode valt. Bewaar het originele aankoopbewijs voor de geldigheid van de garantie
aankoopbewijs samen met deze garantievoorwaarden voor de duur van de garantieperiode.
Om de garantie te kunnen claimen, dien je in te loggen op je account bij LELO.COM en vervolgens
de optie te selecteren om aanspraak te maken op garantie. Verzendkosten worden niet vergoed.
Deze verklaring is een aanvulling op de wettelijke rechten van de consument en heeft op geen
enkele manier invloed op deze rechten.
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AFVALVERWIJDERING
Afvoer van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese
landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen): het symbool met een doorgestreepte
vuilnisbak geeft aan dat dit genotsobject niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld,
maar naar het betreffende verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische
apparatuur moet worden gebracht.

Disclaimer: gebruikers van dit product doen dit op eigen risico. Noch LELO, noch diens
handelaren aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit
product. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant
kan het recht op doen vervallen om dit apparaat te gebruiken.
Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die
verantwoordelijk is voor de naleving van deze regels kan het recht doen vervallen om dit apparaat
te gebruiken. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan
de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken
en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een
ongewenste werking kan veroorzaken.
Verklaring inzake blootstelling aan radiofrequente straling: dit apparaat voldoet aan de FCCstralingslimieten zoals die zijn bepaald voor een niet gecontroleerde omgeving. Het apparaat is
geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten inzakeblootstelling aan radiofrequente
straling.
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Het model mag zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van
het ontwerp
© 2021 LELOi AB. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
ONTWORPEN EN ONTWIKKELD DOOR LELO SWEDEN.
VERVAARDIGD VOOR LELO IN CHINA.
WEBSITE: WWW.LELO.COM
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ONDERSTEUNING: CUSTOMERCARE@LELO.COM

