Klitoris je jediným místem lidského těla, jehož
jedinou funkcí je přenášet pocity tělesné slasti. Používejte jej s rozumem, často a pozorně.

IRIS / ELISE NÁVOD PRO UŽIVATELE

kud je zmiňován v textu jen model IRIS je vše totožné i pro
om
Pokud
moLIS
del ELISE
em Vám k vlastnictví IRIS, předmětu pro potěšení.
ěše Dříve,
Blahopřejeme
sím chvíli pronež se blížee se
seznámíte se svým IRISem, věnujte, prosím,
cí v tomto návodu pro uživatele.
čtení informací
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bave dvěma nezávisle napájenými body rozkoše,
ozk
Tělo je vybaveno
rukoint
věte
jeť obsahuje intuitivní
ovládání voliče. Indikátor se světelnou
diodou
ení a činnost volicího kotouče.
signalizuje nabíjení

Zá

www.lelodesign.cz

IRIS je přístroj pro smyslnou masáž, ergonomicky konstruovaný tak,
ouaby odpovídal přirozeným křivkám ženského těla. Je zamýšlen pouja hračka pro dospělé a vybaven několika charakteristickými
kým
zee jako
ky, k nimž patří elegance a snadnost použití, jaké u předmětu
edm
znaky,
duk LELO očekáváte.
z produkce
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NABÍJENÍ

POUŽITÍ

Před
není
řed nabíjením se ujistěte, že zástrčka pro stejnosměrný proud ne
mokrá
nejlépe,
krá a neulpěly na ní zbytky lubrikantu. Vodu odstraníte nejlé
ešp
když sešpulíte
rty a do zástrčky fouknete.

ovláOn / off (ZAP/VYP), intenzita vibrací a charakter stimulace se ovl
dají vol
voličem rozhraní. Pokud stisknete kteroukoli část voliče, tlač
tlačítka
ktiv
jsou aktivní.

1.
2.
3.

Op
Opatrně sejměte ochranné silikonové víčk
víčko v zadní
sti IRISu.
části
alu zasuňte zástrčku do příslušnéé zzásuvky, dostaPomalu
mné zacvaknutí.
tečně hlu
hluboko, dokud neucítíte jemné
suv Světelná dioda
Zapojte zás
zástrčku do stěnové zásuvky.
zna
blikáním oznamuje,
že se IRIS nab
nabíjí. Když je IRIS zcela
ca 3 hodinách) začne
ačn dioda svítit nepřerunabitá (po cca
šovaně.
•
•
•

IRIS v době nabíjení NEPOUŽÍVEJTE.
NEPOUŽÍV
NENABÍJEJTE déle, než 24 hodin.
Používejte pouze originální nabíječku od LELO.

www.lelodesign.cz
ozo vás dioda červeným
Pokud se blíží vyčerpáníí bbaterie, upozorní
bit na rozdíl od bílé
světlem na nutnost nabití,
bílého, které svítí po stiska.
ku kteréhokoli tlačítka.

1.

2.
3.

Ch
Chcete-li IRIS aktivovat, podržte stisknutýý kkvadrant +.
alší nepřetržitým tisknutím + zvyšujte
jte vibrace, doDalším
ty.
kud ned
nedosáhnete požadované intenzity.
m kkvadrantu – na voliči intenzitu
zitu vibrací snižujte,
Stiskem
edo
dokud nedosáhnete
požadované int
intenzity.
kně naplno střed voliChcete-li přís
přístroj vypnout, stiskněte
če.

Pokud s IRIS cestujete, vždy zzajistěte vvolič, aby nedošlo k jeho nádné aktivaci.
hodné

www.lelodesign.cz

Blokování i odblokování see pproolič po
vádí stiskem středu voliče
eln dioda
dobu 5 sekund. Světelná
sp. aktivuje)
se deaktivuje (resp.
a volič zablokuje / od
odblokuje.
Blokace
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VOLBA REŽIMU

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

aše IRIS má pět naprogramovaných stimulačních režimů, které
ré sse
Vaše
čejí kolem podélné interakce mezi dolním a horním místem
m rozotáčejí
níc tahů
koše. Tyt
Tyto režimy jsou určeny pro simulaci různých masážních
em rozpoa k tomu,, ab
abyste si mohli vybrat, co nejlépe vyhovuje vašemu
mu dáte přednost. V rámci každého režimu lze regulovat
ložení a čemu
rac
intenzitu vibrací.

ivot
Životnost
Vaší IRIS můžete správnou údržbou a péčí podstatně pro
proužit
dloužit.

tu nebo na voliči procházíte
íte menu bodů rozStiskem kvadrantu
koše a stimulačních
h vvzorců.
vzorec

bod rozkoše

ch
charakteristika

1

horní

nepřetržitá
pře
vibrace
ace – špička těla

2

dolní

p
nepřetržitá
vibrace – základna těla

dolní a horní

pulsace v krátkých intervalech

dolní a horní

pulsace v prodloužených intervalech
terv

dolní a horní

epře
ace – celé tělo
nepřetržitá
vibrace

3
4
5

www.lelodesign.cz
www.l
lelodesign.cz
l d i

ám doporučuje NEPOUŽÍVAT pro IRIS lubrikanty
anty na bázi
LELO Vám
ebo by se silikon mohl stát lepivým. Pokud chc
silikonu, neboť
chcete použít
brik
silikonový lubrikant,
proveďte nejprve zkoušku na ma
malém kousku.
ázi.
Nejbezpečnějšíí vo
volbou jsou lubrikanty na vodní bázi.
uži
IRIS vždy důkladně oč
očistěte před každým použitím
a po něm. Tělo
a
ýdle opláchněte čistou
umyjte teplou vodou a antibakteriálním
mýdlem,
učn
horkou vodou a osušte po
poklepáváním ručníkem
nebo utěrkou neabr
uvolňující textilní prach. Zabraňte
jeho po
ponoření do vody a průniku
m
ro nebo kolem voliče.
vody do zásuvky pro stejnosměrný
proud

www.lelodesign.cz

o lubrikant nikdy nepoužívejte masážní oleje ani krémy na
Jako
te prostředky
ed obsahující alkohol, benruce a k čistění nepoužívejte
zín nebo aceton.
KD ji nevystavujte vyNenechávejte IRIS naa ppřímém slunci a NIKDY
sokým teplotám.

• dva body rozkošee s vlastním pohonem
• 5 naprogramovaných
režimů stimulace
van
• světelné rozhraní
hra / indikátor nízkého nabití
• kontrolka do
dobíjení baterie
• volič s intuitivním
rozhraním
ntu
• blokace
ce rozhraní pro cesty
• ochrana
ran proti stříkající vodě

ejte na bezprašném místě, mimo hračky
rač a jiné maIRIS uchovávejte
teriály.
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ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

INFORMACE O LIKVIDACI

Světelná
věte dioda po připojení k nabíječce nepulsuje
- Baterie je úplně nabitá. Čekají Vás až 4 hodiny rozkoše.
e.
- Ba
Baterie je vyčerpaná, bude trvat několik minut, než bud
bude připojení
oje k nabíječce potvrzeno.
bíje
- Nabíječka
není správně připojena. Zkontrolujte stě
stěnovou záz
suvku a zásuvku
pro stejnosměrný proud.

Likvidace
starých elektronických zařízení (platí pro země Evropkvi
vrop
ské un
unie a další evropské státy se systémem odděleného sb
sběru
odpadu).
u).

vuj
IRIS se po stisku kv
kvadrantu + na voliči neaktivuje
bitá Znovu IRIS nabijte.
- Baterie je vybitá.
ablo
jte stiskem středu voliče
- Tlačítka jsou zablokovaná.
Odblokujte
und
po dobu 3-4 sekund.
blé nebo pokud máte otázky
Pokud máte s Vaší IRIS nějaké jijiné problémy
ající se jeho obsluhy,, obraťte se laskavě
lask
na: info@lelodesign.cz
in
info@lelodesign.c
týkající

www.lelodesign.cz

řešk
á, žže s tímto
Symbol přeškrtnutého
odpadkového koše znamená,
dpa
předmětem nem
nemáte zacházet jako s domovním odpadem,
ale odsluš
ykla elektrického
nést ho do příslušného
sběrného místa pro recyklaci
kvid tohoto předa elektronického za
zařízení. Zajistíte-li řádnou likvidaci
ten
pad
mětu, zabráníte potenciálně
negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví v d
důsledku nevhodné m
manipulace s odpadem.
něž chráníte přírodní
odn zdroje.
Recyklací materiálů rovněž
zí
míst služby zajišťující likvidaci
Další informace o recyklacii získáte
u místní
ku
domovního odpadu nebo v m
místě nákupu.

www.lelodesign.cz
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

SPECIFIKACE
Materiál
ate

PC-ABS / silikon

hov úprava
Povrchová

lesklá / hedvábná

Velikost

220 x 42 x 36 mm

Váha

208 g

Baterie

Li-lon 900 mAh 3,7 V

Nabíjení

3 h při 4,8 V 300 mA

Doba použití

až 4 hodiny

Doba výdrže

0d
až 90
dní

Kmitočet

60-80 Hz

Max.
ax. Hlučnost

< 550 db

unC
To
FunConcept
s.r.o. poskytuje na IRIS záruku v trvání DVOU LET
od
dataa nnákupu, na závady vzniklé špatným provedením nebo va
vadou
iálu Pokud zjistíte závadu a uvědomíte o ní společnost
nost Funmateriálu.
Conceptt s.
s.r.o. v záruční lhůtě, vymění FunConcept s.r.o. dle vlastního uváženíí vý
výrobek bezplatně.

www
www.lelodesign.cz
w lelodesign
g cz

Uživatelské
živatelské
ivatelské rozhraní variabilní kruhový volič

vla
Odvolání – použití na vlastní
nebezpečí
buto nezodpovídají a neručí
ner za používání příLELO ani jeho distributoři
stroje rozkoše.
Model nesmí být měněn za účelem zdokonalení bez předběžného
upozornění.
LE AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
© 2008 LELO
RH A VYVINULA LELO SWEDEN.
NAVRHLA
STR
SESTROJILA
LELO CLR.

du (tj. vyplněného
Záruka platí jenn p
při předložení příslušného dokladu
mu
upu z nějž vyplývá,
registračního formuláře
nebo stvrzenky o nákupu),
že datum reklamacee sp
spadá do záruční lhůty.
oku je závada způsobena
ben neúmyslným poškoZáruka není platná, pokud
žití nebo zanedbáním
dbá
zením, nesprávným použitím
péče.
em
on
Z hygienických důvodů nemůže
FunConcept
s.r.o. akceptovat vráým
RIS z jiných než výše uvedených
cené zboží nebo provádět výměnu
IRIS
vodů, jakmile došlo k rozbalení.
rozba
důvodů,

www lelodesign cz

ŠE
E UVEDENÁ PROHLÁŠENÍ NEMAJÍ VLIV NA VAŠE Z
VÝŠE
ZÁKONNÁ PRÁVA.
FunConcept s.r.o.
Distributor značek Fun Factory,
cto LELO a Je Joue
pro Českou a Slovenskou
ou rrepubliku
Tel.: +420 777 162 877
77
E-mail: info@lelodesing.cz
sing
www.funtoys.czz
www.lelodesign.cz
sign
www.funconcept.cz
onc
www.jejoue.cz
oue

ZKUSTE
STE TAKÉ
DALŠÍ ZN
ZNAČKY
DISTRIBUOVANÉ
UOV
FUNCONCEPT
CEP S.R.O.

FunConcept
Co
s.r.o., Za Rybníkem 617, 252 42 Jesenice,
Česká
esk republika, IČ : 26089955, DIČ: CZ26089955
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