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ANVÄNDARHANDBOK & GARANTIINFORMATION
KOMMA IGÅNG
LELO stoltserar med att erbjuda marknadens bästa massörer, alla med kraftfulla, men samtidigt
diskreta och tysta vibrationer. Samt 1 års full garanti och 10 års kvalitetsgaranti.

KOM IHÅG ATT REGISTRERA DIN GARANTI
För att registrera din garanti, börja med att leta upp ditt garantinummer som finns på LELOs
”Äkthetsintyg”. Gå sedan in på LELO.com och klicka på REGISTRERA i övre högra hörnet.
Detta innebär att du kan bekräfta autenticiteten på ditt inköp och skydda din investering.

NEDLADDNING AV MANUAL OCH INFORMATION OM GARANTI
Besök sektionen SUPPORT på hemsidan så fort du aktiverat din garanti för att ladda ned
fullständiga instruktioner och villkor för garanti vid användande av din LELO. Klicka bara på
SUPPORT i det övre, högra hörnet på LELO.com och välj ladda ned manualer och garanti.

GARANTIVILLKOR
1 ÅRS GARANTI
LELO utfärdar en garanti för den här njutningsprodukten som gäller i ETT (1) ÅR efter
inköpsdatum och den omfattar tillverkningsfel eller materialfel. Garantin täcker rörliga delar
som påverkar njutningsproduktens funktioner. Den täcker INTE kosmetisk försämring till följd av
normalt slitage eller skador som uppstått på grund av olyckshändelse, felaktig användning
eller vårdslös hantering av produkten. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsprodukten
(eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig. Om du upptäcker ett fel och kontaktar LELO
inom ramen för garantiperioden, ersätter LELO, efter att ha gjort en egen bedömning av
ärendet, njutningsprodukten kostnadsfritt. Garantianspråk måste stödjas av någon form av
bevis på att detta anspråk har gjorts innan garantin har löpt ut. För att kunna åberopa din
garanti ska du spara ett inköpsbevis/kvitto från inköpet tillsammans med dessa garantivillkor
under hela garantiperioden. Om du vill åberopa garantin måste du först logga in på ditt
konto på LELO.COM. Välj alternativet att åberopa garantin. Kostnaden för returfrakten är inte
återbetalningsbar. Detta åtagande gäller utöver dina rättigheter enligt lag som konsument och
påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

10 ÅRS GARANTI
Som en fortsättning på LELOs ettårsgaranti ger LELOs tioårsgaranti ägaren möjlighet att köpa en
ny produkt på LELO.com med 50 % rabatt. Se KUNDTJÄNST på LELO.com för fullständiga villkor.
Se sektionen SUPPORT på LELO.com för regler och villkor.
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GRUNDINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING
Ladda alltid din LELO innan din första användning. Använd endast originalladdare från LELO.
Se till att DC-dockan är fri från vätska eller smuts innan varje användning. Din LELO har en av
följande enkla användargränssnitt:

3-knappsgränssnitt
För att sätta på och öka vibrationsintensiteten, tryck på knappen +. Tryck på knappen - för
att minska vibrationsintensiteten. Tryck på knappen i mitten för att välja mellan de olika
stimuleringslägena. För att stänga av håller du helt enkelt in knappen - tills vibrationerna slutar.

4-knappsgränssnitt
För att sätta på och öka vibrationsintensiteten, tryck på knappen +. Tryck på knappen ▲ för att
välja mellan de olika stimuleringslägena och tryck på knappen ▼ för att backa tillbaka bland
lägena. För att stänga av håller du helt enkelt in knappen - tills vibrationerna slutar.

2-knappsgränssnitt
För att sätta på och öka vibrationsintensiteten, tryck på knappen + (knappen till höger på Lily/Nea).
För att byta läge , håll inne knappen + i 2 sekunder. För att återgå till kontinuerlig vibration, tryck på
knappen - en gång och håll inne denna knapp för att minska intensiteten tills din LELO är avstängd.

1-knappsgränssnitt
För att sätta på, tryck på knappen två gånger. Fortsätt att trycka för att gå igenom de kraftfulla
vibrationslägena. För att stänga av håller du helt enkelt in knappen i cirka tre sekunder.
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RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET
Rengör alltid din LELO grundligt innan och efter användning. En vattenbaserad lösning av
bra kvalitet är det säkraste alternativet, såväl som LELOs personliga återfuktare. Om du vill
använda en silikonbaserad lubrikant, prova den först på en liten del på produktens bas eller
handtag. Använd aldrig massageoljor eller handkrämer som lubrikanter för intima områden.
För att rengöra, använd rätt rengöring för ändamålet, som exempelvis LELOs rengöringsspray.
Om du inte har detta till hands, rengör stammen med varmt vatten och en bra antibakteriell
tvål, rengör med rent varmvatten och torka med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig
rengöringsmedel innehållande alkohol, petrol eller aceton. Vänligen placera INTE din LELO
direkt i kokande vatten.
Din LELO är vattentät. Om din LELO-massör har en extradel på basen, se till att den sitter fast
ordentligt innan rengöring eller användning i vatten. Rotera ALDRIG massören helt under
användning, då extradelen på basen kan bli lös.
Undvik att lämna din LELO i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem hetta. Använd ej på
svullen eller skadad hud. Håll din LELO utom räckhåll för barn.
Om din LELO inte verkar fungera som den ska, stäng av den och gå till sektionen SUPPORT på
LELO.com där du hittar tips på hur du kan felsöka. Om du upplever andra problem med din
produkt från LELO, vänligen kontakta: CUSTOMERCARE@LELO.COM
VIKTIGT: Endast för användning av vuxna. Personer som kan vara gravida, har en pacemaker,
diabetes eller trombosit bör konsultera med en medicinskt kunnig person innan de använder
en personlig massageprodukt.
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BYTE AV BAT TERIER I FJÄRRKONTROLLEN
• Batterilocket på fjärrkontrollen bör sitta löst första gången du öppnar din produkt. Lyft av
den och placera batterierna som Bild 1 visar.
• Placera varsamt locket på batterierna, försäkra dig om att kanterna matchar varandra
som Bild 2.

Bild 1
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Bild 2

• Väl på plats, sätt in plastnyckeln i låset på locket och gör en 10 graders vridning
medsols för att låsa. För att öppna, använd alltid nyckeln och gör en 10 graders vridning
motsols innan du byter batterierna - andra verktyg, som exempelvis mynt, kan skada
fjärrkontrollens yta (se Bild 3).

TIPS: Du kan även använda dig av en
handflata på vardera sida av fjärrkontrollen
för att trycka och vrida locket utan att
använda dig av nyckeln. På så sätt kan du
låsa och låsa upp.
Försäkra dig alltid om att fjärrkontrollen är

Lock

ordentligt stängd innan massageapparaten
används i vatten

Unlock

Diagram 3
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ANVÄNDA SENSEMOTION ™ LÄGE 1
Slå på din massageapparat genom att trycka in + – knappen. När fjärrkontrollen har kopplats
till massageapparaten börjar lamporna att blinka på massageapparaten och fjärrkontrollen.
Din massageapparat är nu i SenseMotion™ l äge 1. Du kan intensifiera vibrationerna genom
att vicka på fjärrkontrollen. När fjärrkontrollen förflyttas från horisontellt till vertikalt läge ökar
vibrationsstyrkan till maximal nivå.
OBSERVERA: För att STÄNGA AV fjärrkontrollens vibrationer, tryck och håll ner – knappen i 5
sekunder. SenseMotion™-lägena kommer fungera som vanligt men fjärrkontrollen kommer
snarare att blinka än vibrera. För att återaktivera vibrationerna i fjärrkontrollen håll ner igen
i 5 sekunder. En minnesfunktion registrerar om du föredrar att ha vibrationerna av eller på
till nästa gång.

= 10 % Intensitet

= 100% Intensitet
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AT T ANVÄNDA SENSEMOTION ™ LÄGE 2
När produkten är i SenseMotion ™ läge 1, tr yck på din fjärrkontroll för att byta till
SenseMotion™ läge 2. I detta läge kan du ändra eller intensifiera vibrationerna genom
att röra fjärrkontrollen i vilken riktning som helst. Snabbare rörelser ökar vibrationernas
intensitet.

Snabbare rörelser ökar
intensisteten upp till 100 %
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AT T ANVÄNDA FÖRPROGRAMMERADE LÄGEN
Tryck på -knappen en tredje gång för att använda läge 3, det första av 6 förprogrammerade
vibrationslägen där du kan ändra vibrationsstyrkan med knapparna + och –. När din LELO
är inställd på ett av dessa 6 förprogrammerade vibrationslägen lyser INTE lampan på
fjärrkontrollen.

• Tr yck ned +- knappen på fjärrkontrollen för att öka
vibrationsintensiteten på din massageapparat.
• Tryck på mittenknappen för att byta vibrationsläge.
• Efter att du klickat dig igenom de 6 förprogrammerade
p rog ram men åte r vände r mas sageappa raten ti l l
SenseMotion™ läge 1.
• Tryck ned knappen – för att minska vibrationsintensiteten.
• Håll ner knappen – i ca 3 sekunder för att stänga av
fjärrkontrollen.
• Håll ner både + och – samtidigt i ca 3 sekunder för att
låsa gränssnittet och på så sätt förhindra oavsiktlig
aktivering. Lås alltid massageapparaten när du ska ut
och resa. För att låsa upp, håll ner + och – igen.
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ATT ANVÄNDA DIN LELO UTAN FJÄRRKONTROLL
Om du önskar att använda massageapparaten UTAN fjärrkontroll, sätt på den genom att
trycka på knappen . Sätt inte på fjärrkontrollen.
Tryck på knappen igen för att sätta på vibrationerna. Fortsätt att trycka på för att förflytta
dig igenom de 6 förprogrammerade vibrationslägena med 100 % intensitet som förvald
styrka. Om du vill ändra intensitet, sätt på fjärrkontrollen genom att trycka på dess +-knapp.
STÄNGA AV FJÄRRKONTROLLEN OCH MASSAGEAPPARATEN
• Stäng av fjärrkontrollen genom att hålla ner knappen – i ungefär 3 sekunder.
• Stäng av massageapparaten genom att hålla ner knappen i ungefär 3 sekunder.
OBSERVERA: Massageapparaten kan bara vara i standby-läge när fjärrkontrollen är
avstängd. Massageapparaten förblir uppkopplad mot fjärrkontrollen i en timme innan
den stänger av sig själv.
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ÅTERVINNING
Återvinning av elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata
system för avfallsinsamling).
Symbolen med den överstrukna sopptunnan indikerar att denna produkt inte bör hanteras som
hushållsavfall, utan föras till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning.

Disclaimer: Användning av denna LELO – produkt sker på egen risk. Varken LELO eller dess
återförsäljare tar på sig eller övertar ansvaret i samband med användningen av denna produkt.
Vidare förbehåller sig LELO rätten att göra ändringar i denna bruksanvisning utan skyldighet att
underrätta någon om sådana ändringar.
Modellerna kan ändras för att uppnå ett bättre resultat utan att detta meddelas.

© 2018 LELOi AB. Eftertryck förbjudes
DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV LELO SWEDEN.
TILLVERKAD AV LELO I KINA
WEBBPLATS WWW.LELO.COM
KUNDTJÄNST CUSTOMERCARE@LELO.COM
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