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Sträva efter hänförande orgasmer med 
LILY™ 3 vibrerande massageapparat, 

perfekt för sololekar eller att leka 
tillsammans med någon.


NJUT AV DEN OFTA, KLOKT OCH FÖRSIKTIGT.



Grattis till köpet av LILY™ 3. Innan du gör dig närmare bekant med den, var god 
ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.

VIKTIGT


Ditt njutningsföremål har låsts för transport. För att låsa upp, anslut helt enkelt 
laddaren eller se nedan.

SÄKERHET 

Den här enheten får endast användas av personer som är 18 år gamla, eller 
äldre. Personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller nedsatt mental kapacitet, 
eller användas av personer som saknar erfarenhet och kunskap, får endast 
använda enheten om de har övervakning eller har fått instruktioner om hur 
enheten används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan 
uppstå. Minderåriga ska inte använda enheten och ska inte heller rengöra och/
eller använda enheten oövervakat.
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UPPLYSNING OM EFTERLEVNAD

a. VARNING

Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig för efterlevnad, kan 
ogiltigförklara användarens godkännande att använda utrustningen.

b. FCC- och IC-upplysningar 
Den här enheten är efterlever del 15 i FFC-reglerna och RS-undantag för kanadensisk industrilicens. Driften lyder under 
följande två krav: 
(1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och 
(2) Den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som ger oönskade effekter. 
Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003. 

NOTERA 
Den här enheten har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter Klass B, och strävar efter att följa del 

15 av FCC Reglerna. Dessa begränsningar är utformade att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. 
Enheten genererar, använder och skickar ut radiofrekvens-energi och om den inte är installerad och använd i enlighet 
med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Men, det finns ingen garanti att 
störningar inte kommer att ske i enskilda installationer. Om den här enheten orsakar skadlig störning på radio- eller tv-
mottagning, vilket kan avgöras genom att starta och stänga av enheten, uppmanas användaren att försöka rätta till felet 
genom en eller flera av följande åtgärder: 
• Omriktning eller omplacering av den mottagande antennen. 
• Att öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 
• Ansluta enheten till ett uttag på en krets, en annan än den mottagaren är ansluten. 
• Rådfråga återförsäljaren, den som sålde enheten, eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.
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LÄRA KÄNNA DIN LILY™ 3

3

Vibrerande massageapparat Ultrasmidig premiumsilikon

Ström PÅ/AV- och lägesvalsknappar

Laddningsport

ANVÄNDA DIN LILY™ 3 

Ladda din LILY™ 3 i 2 timmar före första användning.


Gränssnittet i din LILY™ 3 kan vara låst. Håll nere båda knapparna i 5 sekunder.


Tryck och håll inne höger-knappen för att starta den.


En snabb dubbeltryckning låter dig växla mellan olika lägen.


Halvlång tryckning på vänster eller höger knapp ändra styrkan upp och ner.


Tryck och håll inne vänster knapp för att stänga av den.



ANVÄND LILY™ 3

Hur man håller den Var man placerar den

Tips: Applicera en riklig mängd av LELOs personliga fuktkräm 

på kroppen och på LILY™ 3 före och under användning för en ännu 
mer lustbetonad känsla.
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LADDA DIN LILY™ 3 

• Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din LILY™ 3.


• Sätt i huvudkontakten i USB-porten. Led-lampan i gränssnittet på din LILY™ 3 
kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer 
led-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan 
på din LILY™ 3 ett blinkande vitt ljus.

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din LILY™ 3.
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RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Om du använder din LILY™ 3 med handkrämer, eller med silikonbaserade 
glidmedel kan göra att den får ett permanent slitet utseende.



LILY™ 3 är helt vattentät och är lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy 
Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.



Rengör alltid din LILY™ 3 noga före och efter varje användning. Du kan tvätta 
silikonen med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och 
torka försiktig med en luddfri trasa eller en handduk. Använd aldrig 
rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.



Undvik att lämna din LILY™ 3 i direkt solljus och utsätt den ALDRIG 

för extrem värme.



Förvara din LILY™ 3 på en dammfri plats och håll den borta från produkter 

av andra material.



Apparaterna får endast matas vid SELV.
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FELSÖKNING

The LED on your LILY™ 3 does not pulse when the charger is connected:


• Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas. 

• Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-uttagen.

Din LILY™ 3 aktiveras inte när höger-knappen trycks in: 

• Batteriet är tomt. Ladda din LILY™ 3. 

• Gränssnittet i din LILY™ 3 är låst. Håll nere vänster och höger knapp 

i 5 sekunder.

Om du upplever några andra problem med din LILY™ 3 eller om du har några 
frågor angående användningen, var god kontakta: customercare@lelo.com
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SPECIFIKATIONER

Material: Kroppssäkert silikon, ABS-plast


Yta: Len 

Storlek: 39 x 34 x 74 mm


Vikt: 45 g


Batteri: Litiumjon 300 mAh 3,7 V


Laddning: upp till 2 timmar


Märkeffekt

 Ingående: 5 V 1,5 

 Utgående: 3,7 V 0,7 W


Användartid: upp till 2 timmar


STANDBY: 90 dagar 

Frekvens: 93 Hz 

Max ljudnivå: < 60 dB


Gränssnitt: 2 knappar
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REGISTRERA GARANTI 

För att aktivera din begränsade 1-årsgaranti ska du ange numret som medföljde 
ditt Äkthetsbevis från LELO, på LELO.COM/SUPPORT.

1-ÅRS GARANTI 

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det 
ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker slitagedelar som påverkar 
funktionen av njutningsobjektet. Den täcker INTE kosmetiskt förfall som 
orsakat av normalt slitage eller skada orsakat av misstag, felanvändning eller 
misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess 
tillbehör) kommer inte att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och 
underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, 
ersätta njutningsprodukten kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas 
av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att 
validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans 
med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. För att göra anspråk på 
garantin måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja 
alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte 
återbetalningsbara. Detta åtagande är utöver kundens lagliga rätt och påverkar 
inte dessa rättigheter på något sätt.
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INFORMATION OM AVFALLSHANTERING 

Avyttring av gammal elektronisk utrustning (gällande i EU och andra europeiska länder 
med separata återvinningssystem):

Symbolen med den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte ska 
slängas i hushållsavfallet, utan snarare lämnas på en lämplig återvinningsstation för återvinning 
av elektrisk och elektronisk utrustning.

SERIAL NO.




MANUFACTURER DATE




FOLLOW INSTRUCTION FOR USE

IPX 7




CLASS B DIGITAL APPARATUS

ANSVARSFRISKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken Lelo eller dess 
återförsäljare erkänner någon skyldighet eller något ansvar för användandet av produkten. 
Förändringar och ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan häva 
användarens befogenhet att använda utrustningen. Modellen kan ändras för förbättringar utan 
föregående meddelande.
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© 2022 LELOi AB. Alla rättigheter reserverade.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige



Distribueras i U.S.A. av LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, 

CA 95138, USA.



Distribueras i Australien av LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, 
VIC 3207, Australien.



Utformad och utvecklad av LELO Sweden.



Tillverkad i Kina.



Amerikanska och internationella patenter, eller patentansökningar gäller den 
här produkten: besök https://www.lelo.com/intellectual-property
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