
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA



ROZPOCZĘCIE

Włączanie/wyłączanie
Wciśnij dolny przycisk i przytrzymaj go przez 3-5 
sekund. Gdy urządzenie się uruchomi, zawibruje 
przez sekundę.

Kolejność programów:

ikony od lewej: niski/średni/wysoki/falowanie/pulsacja

Ładowanie
Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem ładowania. 
Kabel może być podłączony do portu USB w 
komputerze, lub zasilacza USB/AC. Pełne 
naładowanie następuje po upływie około 1,5 
godziny.

Lampka kontrolna będzie świecić się podczas 
całego procesu ładowania. Gdy urządzenie będzie 
w pełni naładowane, mocne czerwone światło 
przestanie świecić. Jeśli nie masz pewności, czy 
ładowanie się zakończyło, możesz sprawdzić jego 
postęp w aplikacji.

Zdecydowanie, ale powoli
włóż wtyczkę do portu 
ładowania. Gdy lampka 
kontrolna zaczęła się 
świecić, to będzie 
oznaczać, że wtyczka 
została poprawnie 
podłączona.

Lubrykant
Aby uniknąć uszkodzenia zabawki, używaj wyłącznie
lubrykantów na bazie wody. Nigdy nie używaj 
lubrykantów tłuszczowych i na bazie silikonu. Przed 
aplikacją, dokładnie pokryj powierzchnię zabawki 
oraz ciała odpowiednią ilością lubrykantu. Środki na 
bazie wody mogą szybko wysychać, więc może 
wystąpić konieczność użycia dodatkowej ilości 
lubrykantu w trakcie zabawy.

Czyszczenie i dbałość
• Umyj swoje urządzenie przed i po każdym 

użyciu.
• Do mycia urządzenia używaj ciepłej wody i 

środka do czyszczenia zabawek 
erotycznych (jeśli takiego nie posiadasz, użyj
dobrej jakości mydła antybakteryjnego).

• Całość dokładnie wysusz.
• Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnie 

wysokich i niskich temperatur.

Rozmieszczenie elementów

Porady i uwagi
Aby uzyskać możliwie największy zasięg zdalnego 
sterowania, zakrzywiona końcówka przy podstawie 
powinna być skierowana do tyłu. Dodatkowo, Twój 
smartfon powinien być skierowany wprost w 
kierunku urządzenia.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z zabawami
analnymi, poszukaj dobrego poradnika, który 
pomoże Ci postawić pierwsze kroki. Użytkownicy 
korka analnego Hush korzystają z niego na własne 
ryzyko – ani producent, ani dystrybutor nie biorą 
odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieodpowiedniego korzystania z urządzenia.

Jeśli podczas użytkowania odczuwasz jakikolwiek 
ból lub uczucie dyskomfortu, natychmiast przerwij 
zabawę. Jeśli nieprzyjemne odczucia będą się 
utrzymywały, niezwłocznie udaj się do lekarza.

POBIERANIE APLIKACJI

Kompatybilność aplikacji
Aplikacja jest kompatybilna z:
• iPhone 4s/5/5C/5S/6/6+/6S/6s+/SE i 

nowsze
• iPod Touch 5G i nowsze
• iPad 3/4/Air i nowsze
• iPad Mini 1/2 i nowsze
• Android 4.3 i nowsze z aktywowaną usługą 

Bluetooth 4.0

Parowanie z Twoimi urządzeniami
1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania. 

Gdy urządzenie się włączy, lampka 
kontrolna zacznie się świecić.

https://itunes.apple.com/us/app/lovense-wearables/id1027312824?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovense.wear


2. Kliknij w ikonę , lub wejdź w zakładkę 
„Konto” -> „Moja zabawka”.

3. Stuknij w „+”, aby rozpocząć wyszukiwanie. 
Gdy zabawka zostanie odnaleziona, stuknij 
„Gotowe”. Światło kontrolki będzie się 
świecić przez cały czas, gdy urządzenie 
będzie podłączone. Możesz sterować swoją
zabawką przy pomocy smartfona.

Uwaga:
Możesz sparować tylko jedną zabawkę 
jednocześnie. Następnym razem powinna się 
automatycznie połączyć z Twoim smartfonem.

Ikona  pokazuje sygnał połączenia. Gdy 
połączenie zostanie przerwane, ikona zmieni się na

. Gdy urządzenie zostanie sparowane, 
połączenie zostanie wznowione automatycznie.

Połączenie z partnerem
1. Otwórz zakładkę „Daleki dystans”.
2. Stuknij „+”, by dodać kontakt. Wprowadź 

poszukiwaną nazwę użytkownika i stuknij 
„Dodaj”.

3. Gdy Twój partner/partnerka zaakceptuje 
Twoje zaproszenie, pojawi się w tej 
zakładce.

Uwaga:
Pisząc wiadomość, przyciśnij przycisk (+), aby 
zobaczyć opcje kontroli.

Masz możliwość określenia osobnych ustawień dla 
każdego z partnerów/partnerek. Wybierz ikonę 
aby określić ustawienia.


