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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
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Doświadcz nowego rodzaju stymulacji prowadzącej
do nowego rodzaju orgazmu — znacznie silniejszego

i ukierunkowanego na Twoje ośrodki rozkoszy.

Ciesz się nim często, mądrze i z troską.
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Gratulujemy zakupu LELO DOT™. Zanim bliżej się poznacie, poświęć chwilę, by zapoznać się z 
niniejszą 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.

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



OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI
a. OSTRZEŻENIE: Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka 
odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić 
użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem 
wszelkich stosownych gwarancji.

b. Deklaracje FCC i IC:
Niniejsze urządzenie o spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz oraz wymagania 
licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS.
Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:
(1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji oraz
(2) Urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, 
która może powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie ICES-003.

UWAGA: Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń 
cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu 
zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach 
domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe, a w związku z 
tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcją, może powodować 
występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie 
wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub 
telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się uniknięcie 
zakłóceń na jeden z następujących sposobów:
· Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
· Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
· Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest 
odbiornik.

· Skontaktowanie się z doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania 
pomocy.
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• Przed pierwszym użyciem 
podłącz LELO DOT™ do 
ładowania na 2 godziny.

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

• Naciskając przycisk (()), 
przełączaj się pomiędzy 8 
trybami pracy.

• Zwiększaj lub zmniejszaj 
intensywność pracy urządzenia, 
korzystając z przycisków + i -.

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
(()), aby wyłączyć urządzenie.

5

POZNAJ URZĄDZENIE LELO DOT™NA POCZĄTEK

 

Eliptyczny stymulator łechtaczki

+ / - Przyciski
kontroli intensywności

Port ładowania

(()) Przycisk
włączania, wyłączania

i zmiany trybów

Ultragładki
silikon premium
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KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA LELO DOT™ 

• Jak prawidłowo trzymać urządzenie

• Gdzie przyłożyć
urządzenie

Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniami, nałóż
obfitą warstwę Lubrykantu osobistego LELO na swoje ciało i
stymulator LELO DOT™ przed rozpoczęciem użytkowania oraz
w trakcie zabawy. 

Łechtaczka

Wargi sromowe większe

Wargi sromowe mniejsze

Pochwa

PERSONAL MOISTURIZ ER
150 mL / 5 fl. oz

Należy pamiętać, że stymulator LELO DOT™ może wyłączyć się automatycznie, jeśli 
zostanie zbyt mocno przyciśnięty do ciała. Ta automatyczna funkcja zapobiega przegrzaniu 
silnika w przypadku niewłaściwego użytkowania produktu.
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ŁADOWANIE LELO DOT™

• Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia
LELO DOT™.

• 
 
Drugi koniec przewodu umieść w porcie USB. Dioda LED na interfejsie LELO DOT™ będzie
pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane,
dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy stan naładowania akumulatora LELO DOT™
spadnie do niskiego poziomu, dioda LED będzie emitować migające białe światło.

Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek do urządzenia LELO DOT™
dostarczonych przez LELO.
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CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO
Stosowanie LELO DOT™ z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może 
spowodować, że silikon na urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie LELO DOT™ jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest 
naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie 
opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Należy dokładnie czyścić LELO DOT™ przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą 
wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niepozostawiającą 
kłaczków ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, 
benzyny lub acetonu.

Nie wystawiaj LELO DOT™ na bezpośrednie działanie światła słonecznego i NIGDY nie narażaj 
na ekstremalnie wysoką temperaturę. Przechowuj LELO DOT™ w czystym, niezakurzonym 
miejscu, z dala od produktów z innych materiałów.

Nie zginaj swojego stymulatora LELO DOT™ zbyt mocno, aby uniknąć trwałego uszkodzenia 
miękkiej, elastycznej końcówki.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.



9

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na LELO DOT™ nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki.

LELO DOT™ nie włącza się po wciśnięciu przycisku (()).

Jeśli występują inne problemy z LELO DOT™ lub jeśli masz pytania dotyczące działania

urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem customercare@lelo.com

 

 

• Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że 
urządzenie jest w trakcie ładowania.

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

• Akumulator jest wyczerpany. Ponownie naładuj urządzenie LELO DOT™.

• Interfejs LELO DOT™ jest zablokowany. Przytrzymaj przyciski +i –przez 3 sekundy.
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SPECYFIKACJA

MATERIAŁY:

WYKOŃCZENIE:

WYMIARY:

WAGA:

BATERIA:

ŁADOWANIE:

CZAS PRACY:

TRYB CZUWANIA:

CZĘSTOTLIWOŚĆ:

MAKS. POZIOM HAŁASU:

INTERFEJS:

                                            

bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS

gładkie

60 x 46 x 165 mm

98 g

litowo-jonowa 520 mAh 3,7 V

2 godz. przy 5,0 V 500 mA

do 2 godzin

90 dni

133 Hz

60 dB

3 przyciski
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REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie
Autentyczności LELO na stronie LELO.COM/SUPPORT.

ROCZNA GWARANCJA

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

uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych 

materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. 

Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani 

uszkodzeń powstałych na skutek 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 zgłoszenia roszczenia mieści się 

w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja była ważna, należy zachować paragon zakupu 

wraz z gwarancją na czas trwania okresu gwarancji. Aby zgłosić roszczenie 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 zobowiąza-

nie stanowi dodatek do praw konsumenta i nie wpływa na te prawa w żaden sposób.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowana w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów):

 

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 firma LELO, jak 
i jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego 
produktu. Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą 
odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z tego urządzenia. Do modelu 
mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.



www.lelo.com/pl

 

 

 

 

 

 © 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:
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