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TOR – NÁVOD PRO UŽIVATELE
Nic není tak vzrušující a návykové jako opojná rozkoš a sladké uspokojení vašeho
partnera…Stisknutím jednoho tlačítka se ocitnete ve světě netušených možností. Dopřejte si toto
potěšení co nejčastěji.
Blahopřejeme vám k vlastnictví přístroje TOR, předmětu pro potěšení. Dříve, než se blíže seznámíte
se svým TORem, věnujte, prosím, chvíli pročtení informací v tomto návodu pro uživatele.
Přehled:
TOR je velice elegantní, dobíjecí masážní kroužek, nabízející 6 stimulačních režimů, kterými lze
snadno procházet pomocí intuitivního voliče. Je zamýšlen pouze jako hračka pro dospělé. TOR je
vyroben z měkkého a pružného materiálu. To ho činí vysoce přizpůsobivým – žádná velikost pro něj
není problém.
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TOR je nejspolehlivější společník, který vám nahradí 10 000 obyčejných vibračních kroužků na jedno
použití a poskytne vzrušující a nezapomenutelné zážitky. Světelná dioda vás upozorní vždy, když
bude potřeba dobít baterii. Tak bude váš TOR vždy připraven.

Stimulační bod
Zásuvka na
stejnosměrný proud
Zásuvka na stejnosměrný proud

Pouzdro pro
uložení a
nabíjení
přístroje TOR

NABÍJENÍ
Před nabíjením se ujistěte, že je zásuvka na stejnosměrný proud suchá a že na ní neulpěly zbytky
lubrikačního gelu.
1)Oddělte dvě části, ze kterých je TOR složen, a umístěte jej do nabíjecího pouzdra, které je
zároveň i pouzdrem pro vaši hračku.
2)Uzavřete pouzdro a opatrně zasuňte zástrčku do zásuvky na stejnosměrný proud, dostatečně
hluboko dokud neucítíte jemné zacvaknutí.
3)Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Červené světlo diody vám naznačí, že se TOR nabíjí.
Zhruba po 2 hodinách v síti je Vaše hračka plně nabitá, světelná dioda bude svítit bíle.
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Používejte pouze originální nabíječku od LELO!

Světelná dioda vás upozorní červeným světlem vždy, když bude potřeba dobít baterii.
POUŽÍTÍ
Doporučujeme vám používat vhodný lubrikant. Až budete dostatečně vzrušení a nastane erekce,
roztáhněte vibrační kroužek na požadovanou šířku a navlékněte ho těsně ke kořeni. TORa můžete
aktivovat před, ale i po navléknutí.
On / off (ZAP/VYP), intenzita vibrací a charakter stimulace se ovládají pomocí tlačítek. Pokud
stisknete kterékoliv tlačítko, oznámí světelná dioda, že je TOR aktivní.
1. Chcete-li TORa aktivovat, podržte stisknuté tlačítko +. Dalším nepřetržitým tisknutím + zvyšujte
vibrace, dokud nedosáhnete požadované intenzity.
2. Stiskem tlačítkem – intenzitu vibrací snížíte.
3. Chcete-li přístroj vypnout, přidržte stisknuté tlačítko -. Vibrace se budou snižovat, až se nakonec
přístroj úplně vypne.
Pokud budete s TORem cestovat, vždy od sebe oddělte jeho dvě části a uložte ho do pouzdra.
Nejjednodušeji to provedete, když prostrčíte dva prsty otvorem a palcem lehce zatlačíte na vrchní část
kroužku. (viz obrázek pod textem)
Blokování se provádí stisknutím obou tlačítek na dobu 5 sekund. Po zablokování se rozsvítí dioda a
okamžitě po té opět zhasne. Tím dává signál, že je TOR zablokovaný. Pro odblokování použijte stejný
postup, dokud se nerozsvítí dioda.
Neměli byste používat hračku TOR, pokud trpíte onemocněním srdce nebo jinou zdravotní
vadou spojenou s krevním tlakem (zužováním krevního toku).

TIPY A TRIKY
TOR je navržen pro zvýšení potěšení a rozkoše během milostného spojení. Objevte tak spolu ten
nejlepší způsob jak si tu nekonečnou slast užít…
Během vašeho milování nepřináší zážitky pouze mužům. Pokud si TORa nasadíte těsně nad kořen
penisu, poskytne tak své partnerce neskutečně příjemné a vzrušující okamžiky masáží klitorisu.
Neměli byste však Vaši hračku používat déle než jednu hodinu.
STIMULAČNÍ PROGRAMY
Váš TOR má šest naprogramovaných stimulačních režimů. Tyto režimy jsou navrženy tak, aby Vám
poskytly širokou škálu různých masáží a abyste si sami mohli vybrat, co nejvíce vyhovuje Vašemu
momentálnímu rozpoložení a náladě.
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Když poprvé zapnete Vašeho TORa, je v režimu nepřetržitého vibrování. Nejvyšší vibrační intenzity
dosáhnete, pokud podržíte tlačítko +. Opakovaným stisknutím stejného tlačítka vstoupíte do nabídky
stimulačních programů/režimů. Můžete si potom procházet režimy 2-6 pomocí tlačítka +. Pro návrat
k prvnímu vibračnímu režimu stiskněte tlačítko - .

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST
Životnost vašeho TORa můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.
TORa důkladně omyjte před i po každém použití. Tělo umyjte teplou vodou a antibakteriálním mýdlem
a jemně osušte ručníkem nebo utěrkou neuvolňující textilní prach.
Zabraňte průniku vody do zásuvky pro stejnosměrný proud nebo do oblasti kolem voliče.
K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.
Nenechávejte vaši hračku na přímém slunci a NIKDY ji nevystavujte extrémně vysokým
teplotám.
Chraňte svůj přístroj rozkoše před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných
materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje
- Baterie je úplně nabitá.
- Baterie je vyčerpaná, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.

- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte připojení zásuvky pro stejnosměrný proud a připojení
k síti.
TOR se po stisku tlačítka + neaktivuje
- Baterie je vybitá. Znovu ji nabijte.
- Tlačítka jsou zablokovaná. Odblokujte stiskem tlačítek po dobu 5 sekund.
Pokud máte další problémy s vaším přístrojem nebo máte nějaké jiné otázky ohledně používání,
obraťte se laskavě na info@lelodesign.cz
INFORMACE O LIKVIDACI
Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se
systémem odděleného sběru odpadu).
Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako
s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení.

SPECIFIKACE:
Materiál
Povrchová úprava
Velikost
Váha
Baterie
Nabíjení
Doba použití
Pohotovostní režim stand-by
Kmitočet
Maximální hlučnost
Ovládání

ABS/zdravotně nezávadný TPE
perlová
56 x 45 x 20 mm
25g
Li-Ion 70mAh 3.7 V
2 h při 4.8V 200mA
až 2 hodiny
až 90 dní
150 Hz
< 50dB
variabilní volič, 6 režimů
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Odvolání: Použití na vlastní nebezpečí. LELO ani prodejci produktů LELO nenese žádnou
zodpovědnost za používání těchto přístrojů.

