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Ha händerna fria i din approach till 
tillfredsställelse, upptäck intensivare 

njutningar som håller längre.


Njut av den ofta, 

på ett klokt sätt och med stor omsorg.
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Grattis till ditt inköp av TOR™ 3.

Innan du gör dig närmare bekant med din nya leksak, ber vi dig att ta en stund för att läsa igenom den här 
användarhandboken.


Förslag på användning


Avsedd att placeras vid penisens bas, där den stimulerar din partners klitoris och ger en förhöjd sexuell njutning.

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 människor 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 rengöra eller använda enheten.
 

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 FCC-reglerna och RSS-undantag för kanadensisk industrilicens.

Användande 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.
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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.

• Enheten får inte vara på samtidigt som, eller användas tillsammans med andra antenner eller transmittorer.


• Enheten har ansetts efterleva de allmänna RF-exponeringskraven.


• Enheten kan användas utan begränsning i portabla exponeringsvillkor.


• Den här enheten efterlever radiostrålningsgränserna för okontrollerade miljöer, så som anges i IC RSS-102.


• Användare kan få information från Kanada om RF-exponering och efterlevnad, enligt nedan.
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Den här enheten efterlever standarden IEC 60601-1-2:2014, för både immunitet och utsläpp. Trots detta, 
måste vissa säkerhetsåtgärder vidtas:


• Enheten med följande VIKTIGA PRESTANDA är avsedd att användas i en hemvårdsmiljö.

VIKTIG PRESTANDA


Genom att trycka på knapparna + eller - kan motorhastigheten styras.



VARNING



1.  Använd inte, eller förvara din TOR™ 3 där den exponeras för extrem hetta, så som under ett 
bilglasfönster i direkt solljus, en varm dag. Batterierna kan annars överhettas. Detta kan också minska 
batteriets prestanda och/eller förkorta batteritiden.



2.  Om batteriet läcker och elektrolyter hamnar i ögonen. Gnid inte i ögonen. Skölj dem istället i rinnande 
vatten och sök omedelbart läkarvård. Om ingen åtgärd vidtas kan ögat skadas.



3.  Använd endast batterierna i enlighet med dess instruktioner. Att inte göra det kan resultera i lägre 
prestanda eller kortare batteritid.



4.  Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du inte delar din TOR™ 3 med någon annan.



5.  Användande av tillbehör, givare och kablar som inte anges eller tillhandahålls av LELO, till den här 
enheten, kan resultera i ökad elektromagnetiskt utsläpp, eller minskad elektromagnetisk immunitet och 
resultera i att den inte används korrekt.



6.  Portabel RF-kommunikationsenhet (inklusive kringutrustning så som antennkablar och externa 
antenner) får inte användas närmre än 30 cm från någon del av den här produkten, inklusive kablar som 
angivits av LELO. Annars kan det resultera i enhetens minskade prestanda.



UPPLYSNING



Med den här driften i åtanke har den här enheten en trådlös kommunikationsfunktion som inkluderar 

en RF-sändare och -mottagare, 2.4GHz, samt pulsmodulering.
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LÄRA KÄNNA DIN TOR™ 3

+/- knappar för 
lägesval

Laddningsport

En app-styrd 
penisring för par

Ultrasmidig 
premiumsilikon
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HUR MAN HITTAR FCC-ID OCH IC-INFORMATION I ANVÄNDAR-APPEN: 

  •  Öppna “LELO APPEN

 Klicka på “Meny

 Klicka på “Lagar och bestämmelser

 Klicka på “TOR 3”

 FCC-ID: "ZT5-TOR"

 IC: "9798A-TOR"

 HVIN: "V3,2"

 PMN: "Tor 3"



ANVÄNDA DIN TOR™ 3 

ATT ANVÄNDA DIN PRODUKT UTAN LELO™-APPEN


•  Ladda din TOR™ 3 i 2 timmar före första användning.


•  Tryck på knappen + för att starta enheten.


•  När väl enheten är på, klicka en gång på knappen + för att öka motorns intensitet (12 nivåer totalt).


•  Dubbelklicka på knappen + för att förändra motorns rörelsemönster (läge).


•  Enkel/lång tryckning på knappen - minskar motorns nivå, till nivå 0. Då stängs enheten AV.


•  Genom att trycka på knapparna - och + medan enheten är PÅ kommer den också att stängas av.

ATT ANVÄNDA DIN PRODUKT MED LELO™-APPEN


• Ladda din TOR™ 3 i 2 timmar före första användning.


• LADDA NER THE IOS -/ ANDROID-versionen


• Tryck på knappen + för att starta den och aktivera Bluetooth.


• Alla LED-lampor kommer att blinka samtidigt, och visa sammankopplingen med Bluetooth.


• Öppna LELO™-APPEN och hitta leksaksikonen längst ner på skärmen. Hitta din TOR™ 3 och välj 
‘’Anslut’’. Tryck och håll inne knappen + på din enhet. Bekräfta anslutningen genom att trycka på + knappen 
på din produkt igen.


• Gå till "MINA LELO-LEKSAKER" och välj "STARTA".


• Välj mellan tre olika kontrollägen.


• Välj "INSTÄLLNINGAR" för att konfigurera ytterligare lägen.


• För att spara dina inställningar för användning utan internet, välj "SPARA" längst ner på skärmen.


• Använd rullgardinsmenyn för att ange standardtiden för automatisk avstängning mellan 10 - 20 minuter. 
Du kan kolla batterinivån längst upp till vänster.


För mer information om LELO™-APPEN, använd den detaljerade manualen som du hittar HÄR.
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https://apps.apple.com/us/app/lelo/id1614225890
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lelo.newsapp&hl=en&gl=US&pli=1
https://assets.lelo.com/dx/static/2022-07/LELO_App_Instructions.pdf?VersionId=ICrSZCL6Ho.lOsW.LvqXlziuzpzv_5XJ


ANVÄNDA TOR™ 3

Hur man håller den Var man placerar den

Tips: Applicera en riklig mängd av LELOs personliga fuktkräm 

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

 Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din TOR™ 3
 Sätt i huvudkontakten i USB-porten. Led-lampan i gränssnittet på din  

TOR™ 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 TOR™ 3 ett blinkande vitt ljus.

Använd endast laddare som efterlever standarden IEC 60601, 

med din TOR™ 3.
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RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Användning av TOR™ 3 med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent 
klibbigt.



TOR™ 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 TOR™ 3 noga både 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 TOR™ 3 i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme. 

Förvara din TOR™ 3 på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.  

Apparaterna får endast matas vid SELV (klenspänning).
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FELSÖKNING

Led-lampan på din TOR™ 3 blinkar inte när laddaren är ansluten:


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

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

Din TOR™ 3 aktiveras inte när + trycks in: 

• Batteriet är tomt. Ladda upp din TOR™ 3. 

• Gränssnittet i din TOR™ 3 är låst. Håll nere + och - i 3 sekunder.

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

Materials: Kroppssäker silikon, ABS-plast 

Yta: Len 

Storlek: 60 x 46,7 x 22,2 mm 

Diameter: 29 mm 

Batteri: Litiumjon 70 mAh 3,7 V 

Laddning: Upp till 2 t vid 5,0 V 70 mA


USB-kabel: 1 set, 0,51 m, oskärmad kabel, Likström 

Användartid: Upp till 1,5 t 

Standby: Upp till 90 dagar 

Frekvens: 130 Hz 

Max ljudnivå: 60 dB 

Gränssnitt: 2 knappar


Driftsläge: kontinuerlig drift 

Livscykel: 300 cykler


Typ: elektriskt isolerade delar (BF)
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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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https://www.lelo.com/download-manuals


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 BF 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.

17



© 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: https://www.lelo.com/intellectual-property
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www.lelo.com


