
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA



ROZPOCZĘCIE

Rozmieszczenie elementów

Instrukcja obsługi
• Włączanie/wyłączanie – Wciśnij i przytrzymaj 

przycisk A (przez 3 sekundy)
• Zmiana trybu wibracji – Wciśnij przycisk A
• Zmiana ustawienia próżni – Wciśnij przycisk B
• Zmiana kierunku rotacji – Przytrzymaj przycisk

B

Ładowanie
Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem ładowania. 
Kabel może być podłączony do dowolnego portu 
USB lub ładowarki USB/AC aby rozpocząć 
ładowanie. Pełne naładowanie następuje po 
upłynięciu ok. 2,5 godziny. Gdy urządzenie zostanie 
w pełni naładowane, czerwona kontrolka przestanie
się świecić.

Uwaga
Ładowanie odbywa się za pomocą kabla USB z 
klipsem magnetycznym i będzie odbywać się 
prawidłowo tylko po jego prawidłowym 
podłączeniu. Jeśli podłączyłeś urządzenie do 
ładowania, ale kontrolka nie świeci intensywnym, 
czerwonym światłem, obróć kabel o 180 stopni.

Czyszczenie i przechowywanie
• Umyj swoje urządzenie przed i po każdym 

użyciu.
• Do mycia urządzenia używaj ciepłej wody. 

Nie używaj mydła do mycia wewnętrznego 
kołnierza, gdyż może ono doprowadzić do 
uszkodzenia powierzchni materiału.

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

wysokich i niskich temperatur.

Porady i uwagi
Jeśli to konieczne, 
rozprowadź odpowiednią 
ilość lubrykantu na ciele oraz
na zabawce przed jej 
aplikacją.

Zawsze wkładaj zabawkę wewnątrz przy wyłączonej
rotacji!

Uważaj na krzywiznę Nory podczas jej aplikacji. 
Rekomendujemy aplikację zabawki pod kątem 45 
stopni.

POBIERANIE APLIKACJI

Kompatybilność aplikacji
Aplikacja jest kompatybilna z:

• iPhone 4s/5/5C/5S/6/6+/6S/6s+/SE oraz 
nowsze

• iPod Touch 5G i nowsze
• iPad Mini ½ i nowsze
• Android 4.0 i nowsze z aktywowaną usługą 

Bluetooth
• Windows XP/Vista/7/8/10 i nowsze
• MAC OS X 10

PAROWANIE Z TWOIMI URZĄDZENIAMI

Parowanie z Android

1. Włącz Norę. Mrugające zielone światełko 
oznacza gotowość do podłączenia.

2. Otwórz aplikację Body Chat i zaloguj się.
3. Otwórz zakładkę „Zabawki” i przytrzymaj 

znak „+”.
4. Gdy Nora zostanie zlokalizowana, wciśnij 

„gotowe”.

https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=726879092&mt=8
https://www.lovense.com/body-chat/android
https://cdn.hytto.com/files/browser/Lovense_Browser.exe
https://cdn.hytto.com/files/browser/Lovense_Browser.dmg


Uwaga:
Silne zielone światło oznacza, że zabawka została 
prawidłowo połączona z urządzeniem.

Wystarczy, że sparujesz zabawkę tylko raz. Za 
każdym następnym razem będzie się ona 
automatycznie łączyć z Twoim smartfonem.

Parowanie z iOS
1. Włącz Norę. Mrugające zielone światełko 

oznacza gotowość do podłączenia.
2. Otwórz aplikację Body Chat i zaloguj się.
3. Otwórz przeglądarkę Lovense. Na pasku 

znajdziesz odnośnik do listy aplikacji.

4. Kliknij na aplikację Body Chat. Będziesz 
musiał się zalogować przy użyciu swojego 
konta Lovense.

5. Włącz Bluetooth.

6. Wybierz opcję „Przeglądaj…”

7. Wybierz urządzenie, którego nazwa zaczyna
się od liter „LVS-”(lub „Inne”) i kliknij „Paruj”.

8. Twoja zabawka powinna być połączona z 
Twoim komputerem.

9. Wróć do aplikacji Body Chat i poszukaj 
swojej zabawki.

Parowanie z Windows 7
1. Włącz Norę. Mrugające zielone światełko 

oznacza gotowość do podłączenia.
2. Otwórz aplikację Body Chat i zaloguj się.
3. Kliknij dwukrotnie w ikonę Bluetooth.

4. Wybierz „Dodaj urządzenie”

5. Wybierz urządzenie, którego nazwa zaczyna
się literami „LVS-” (lub „Inne”) i kliknij „Dalej”.



6. Wybierz „Wprowadź kod parowania 
urządzenia”

7. Wpisz kod parowania „0000” i kliknij „Dalej”

8. Teraz zabawka powinna być połączona z 
Twoim komputerem.

9. Wróć do aplikacji Body Chat i znajdź swoją
zabawkę.

Parowanie z Windows 8/10
1. Otwórz zakładkę „Start”, a następnie wybierz

„Ustawienia”.

2. Wybierz „Urządzenia”

3. Włącz usługę Bluetooth. Gdy już to zrobisz, 
zacznie ona wyszukiwać dostępne 
urządzenia.

Uwaga:
Jeśli nie możesz znaleźć opcji „Bluetooth” w
menu „Urządzenia”, oznacza to, że Twój 
komputer nie obsługuje usługi Bluetooth. 
Jeśli chcesz połączyć swoje urządzenie z 
komputerem, musisz podłączyć urządzenie 
udostępniające usługę Bluetooth do portu 
USB.

4. Wybierz urządzenie, którego nazwa zaczyna
się literami „LVS-” (lub „Inne”) i kliknij „Paruj”.

5. Wprowadź kod parowania urządzenia, który 
brzmi: 0000. Następnie wybierz przycisk 



„Dalej”. (Jeśli nie widzisz prośby o 
wprowadzenie kodu, pomiń ten krok).

6. Twoja zabawka powinna być sparowana z 
Twoim komputerem.

7. Zaloguj się do aplikacji Body Chat, a 
następnie wybierz „Dodaj zabawkę”.

8. Wybierz przycisk „Dalej”. Rozpocznie się 
skanowanie zabawki, którą dodałeś/aś.

9. Gdy zabawka zostanie odnaleziona, wybierz
ją i kliknij „OK”.

10. Teraz Twoja zabawka jest połączona z 
aplikacją Body Chat.

Porada:
Ponieważ nasza zabawka ma wbudowane dwa 
moduły Bluetooth, możliwe, że zobaczysz dwa 
urządzenia podczas parowania – jest to jednak 
jedna zabawka.

Na przykład:

Dwa urządzenia z taką samą 
ikoną oraz nazwą. Możesz 
spróbować sparować jedno z 
nich – jeśli się to nie uda, 
wybierz drugie urządzenie.

Dwa urządzenia z różnymi 
ikonami i tą samą nazwą. 
Spróbuj najpierw sparować 
drugie urządzenie, z ikoną 
przedstawiającą słuchawki.

Połącz i baw się
1. Wejdź w zakładkę „Osoby” i wybierz „+”, by dodać
partnera/partnerkę.
2. Po zaakceptowaniu zaproszenia, znajomi znajdą 
Cię na swojej liście kontaktów.
3. Kliknij w imię partnera/partnerki, aby 
porozmawiać. Zobaczysz następujące opcje 
połączenia:

Uwaga
Obie opcje umożliwiają przekazanie kontroli nad 
urządzeniem z dalekiego dystansu, lub uprawianie 
seksu na odległość. Rekomendujemy użycie 
aplikacji umożliwiających prowadzenie 
wideorozmów (jak np. Skype), dla lepszej transmisji 
obrazu. Jeśli posiadasz dwa urządzenia z 
podłączeniem do internetu, możesz ich używać 
jednocześnie.


