
TIANI HarmonyTM

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Intensywna,
wszechogarniająca rozkosz

nigdy nie powinna
być brana za pewnik.

Ciesz się nią często, mądrze i z troską.



3

Gratulujemy zakupu TIANI™ Harmony. Zanim bliżej się poznacie, poświęć chwilę, by zapoznać się z tą instrukcją użytkowania.

BEZPIECZEŃSTWO
To urządzenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat. Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi 

lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy o urządzeniu, powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod 

nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczącej korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i ze zrozumieniem 

ewentualnych zagrożeń. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób niepełnoletnich. Osoby nieletnie nie mogą czyścić ani 

używać tego urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
a. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które nie wydano wyraźnej zgody przez jednostkę odpowiedzial-

ną za zgodność, mogą odebrać użytkownikowi możliwość korzystania z tego urządzenia.

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące 

warunki:

(1) Urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń i

(2) Urządzenie to musi zaakceptować wszystkie otrzymane zakłócenia, włączając zakłócenia, które mogą spowodować 

niepożądane działanie.

b. Urządzenie to spełnia wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu/standardów RSS. Jego 

funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

(1) Urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń i

(2) Urządzenie to musi zaakceptować wszystkie zakłócenia, włączając zakłócenia, które mogą spowodować 

niepożądane działanie urządzenia.

c. Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie ICES-003. Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami 

FCC/IC RSS-102 narażenia na promieniowanie, obowiązującymi w środowisku niekontrolowanym. Urządzenie zostało 

poddane ocenie, aby zapewnić spełnienie norm ekspozycji RF. Z urządzenia można korzystać w warunkach przenośnej 

ekspozycji bez ograniczeń.

WAŻNE: Twoje urządzenie zostało zablokowane na potrzeby transportu. Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub 
zapoznaj się z informacjami poniżej.
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POZNAJ TIANI™ Harmony

 

Port ładowania

Główka wibratora
(kontakt ze skórą)

Przycisk włączania, wyłączania i
zmiany trybów

Masażer dla par o podwójnym działaniu

Ramię wibratora
(kontakt ze skórą)
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KORZYSTANIE Z TIANI™ Harmony 

• JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA BEZ UŻYCIA
APLIKACJI

• JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE ZA POMOCĄ
APLIKACJI LELO

• Przed pierwszym użyciem podłącz TIANI™ Harmony do ładowania na 2 godziny.

• Wciśnij przycisk (( )), aby włączyć urządzenie.

• Diody LED zamigają, wskazując poziom baterii.

• Diody LED zaczną świecić ciągłym światłem, wskazując poziom wibracji.

• Wciskaj przycisk (( )), aby zmieniać tryby pracy ustawione na 100% intensywności.

• Wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć

urządzenie.

• Przed pierwszym użyciem podłącz TIANI™ Harmony do ładowania na 2 godziny.

POBIERZ APKĘ NA IOS LUB ANDROIDA

• Wciśnij i przytrzymaj przycisk (( )) przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie, jednocześnie aktywując moduł 

Bluetooth.

• Wszystkie diody LED zaświecą jednocześnie, informując o możliwości sparowania przez Bluetooth

• Otwórz aplikację LELO™ i odszukaj ikonę zabawki na dole ekranu. Wybierz TIANI™ Harmony i naciśnij „Połącz”. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na swoim urządzeniu. Potwierdź połączenie, naciskając ponownie przycisk na 

urządzeniu. Dodatkowe informacje znajdziesz w szczegółowym podręczniku użytkownika w aplikacji.

• Przejdź do „MOJE ZABAWKI LELO” i wybierz „URUCHOM”.

• Do wyboru masz trzy różne tryby sterowania.

• Przejdź do menu „USTAWIENIA”, aby skonfigurować dodatkowe cztery tryby.

• Aby zapisać ustawienia w celu użycia w trybie o�line, wybierz opcję „ZAPISZ” na dole ekranu.

• Otwórz menu rozwijane i ustaw automatyczne wyłączanie w przedziale 10-20 minut. Poziom naładowania baterii 

sprawdzisz w lewym górnym rogu ekranu.

Dodatkowe informacje na temat aplikacji LELO™ znajdziesz w szczegółowej instrukcji obsługi 
zamieszczonej TUTAJ.

https://apps.apple.com/us/app/lelo/id1614225890
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lelo.newsapp&hl=en&gl=US
https://assets.lelo.com/dx/static/2022-07/LELO_App_Instructions.pdf?VersionId=ICrSZCL6Ho.lOsW.LvqXlziuzpzv_5XJ
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KORZYSTANIE Z TIANI™ Harmony 

Jak trzymać i gdzie umieścić urządzenie

 

PERSONAL MOISTURIZ ER
150 mL / 5 fl. oz

Łechtaczka

Wargi sromowe większe

Wargi sromowe mniejsze

Pochwa

Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniami, nałóż obfitą warstwę 

Personalnego Żelu Nawilżającego LELO na swoje ciało i wibrator TIANI™ Harmony przed i 

podczas korzystania z urządzenia.
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ŁADOWANIE TIANI™ Harmony

 

Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek TIANI™ Harmony dostarczonych
przez LELO.

• Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia TIANI™ Harmony.

• Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie TIANI™ Harmony będzie pulsować, wskazując, że

urządzenie się ładuje. Gdy będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie świecić ciągłym światłem. Gdy bateria w TIANI™ 

Harmony będzie miała niski poziom, dioda LED będzie emitować migające białe światło.
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CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie TIANI™ Harmony z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na 
urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

TIANI™ Harmony jest w pełni wodoszczelny, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz i zastosuj spray 
LELO Toy Cleaner, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie myć TIANI™ Harmony przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą i 
mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i oklepać do sucha niepozostawiającą kłaczków ściereczką lub 
ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie wystawiaj TIANI™ Harmony na bezpośrednie działanie światła słonecznego i NIGDY nie narażaj na ekstremalnie 
wysoką temperaturę.

Przechowuj TIANI™ Harmony w czystym, niezakurzonym miejscu i z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 

Jeśli występują inne problemy z TIANI™ Harmony lub jeśli masz pytania dotyczące działania 
urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem customercare@lelo.com

Dioda LED na TIANI™ Harmony nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki.

TIANI™ Harmony nie włącza się po wciśnięciu środkowego przycisku.

• Bateria jest wyczerpana i może zająć kilka minut, aż zacznie wskazywać, że jest ładowana.

• Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdka.

• Bateria jest wyczerpana. Ponownie naładuj TIANI™ Harmony.
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SPECYFIKACJE

   

Materiały: 

Bateria: 

Ładowanie: 

Czas pracy: 

Czas czuwania: 

Częstotliwość:

Maks. poziom hałasu: 

Interfejs: 

Częstotliwość nośna: 

bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo PC+ABS

litowo-jonowa 3,7 V 200 mAh

2 godz. przy 5,0 V 200 mA

do 2 godzin

do 90 dni

Częstotliwość silnika wibracyjnego nr 1: 208 Hz
Częstotliwość silnika wibracyjnego nr 2: 161 Hz

<60 dB

1 przycisk

2,4 GHz
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REJESTRACJA GWARANCJI

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK. od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe 

w wyniku nieprawidłowego wykonania lub wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na 

działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani 

uszkodzeń spowodowanych w wyniku wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub 

rozmontowania urządzenia lub jego akcesoriów spowoduje utratę gwarancji. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym 

LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może według uznania wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. 

Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data roszczenia mieści się w 

okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja była ważna, należy zachować paragon zakupu wraz z gwarancją na czas 

trwania okresu gwarancji. Aby dokonywać roszczeń w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie 

LELO.COM, a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie 

podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i nie wpływa na te prawa w żaden sposób.

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie 

LELO.COM/SUPPORT.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE POZBYWANIA SIĘ URZĄDZENIA

 

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych 

krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki): 

Okrągły symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego 

i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.

UWAGA: użytkownik korzysta z tego produktu na własne ryzyko. Zarówno LELO, jak i 

dystrybutorzy urządzeń nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z 

tego produktu. Zmiany i modyfikacje bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać 

użytkownikowi możliwość korzystania z tego urządzenia. Do modelu mogą zostać 

wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.



www.lelo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 LELOi AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

Dystrybucja w USA: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELO Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt chroniony amerykańskim i międzynarodowym prawem patentowym:

odwiedź www.lelo.com/ip




