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Ciesz się przyjemnością bez użycia 

rąk i otwórz wrota do jeszcze 

intensywniejszej i dłuższej rozkoszy.


Używaj go często, rozważnie i z troską.
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Gratulujemy zakupu urządzenia TOR™ 3. 
Zanim bliżej się poznacie, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.


Wskazówki dot. użycia


Pierścień umieszczony u podstawy penisa będzie stymulował łechtaczkę partnerki, wspomagając ją w osiąganiu 
przyjemności seksualnej.

WAŻNE


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

BEZPIECZEŃSTWO 

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby powyżej 18. roku życia. Osoby z niepełnosprawnościami 
fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą użytkować urządzenie 
wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i ze 
świadomością ewentualnych zagrożeń. Osoby niepełnoletnie nie powinny czyścić ani używać produktu.
 

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 warunków gwarancji.


b. Deklaracje FCC i IC


Niniejsze urządzenie spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC 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 określone wymogiem ICES-003.
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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 ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu 
uzyskania pomocy.
• Nie należy umieszczać ani obsługiwać urządzenia wraz z inną anteną lub nadajnikiem.

• Urządzenie zostało poddane ocenie, aby zapewnić spełnienie norm ekspozycji RF.

• Z urządzenia można korzystać w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

• Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami IC RSS-102 narażenia na promieniowanie, obowiązującymi 

w środowisku niekontrolowanym.

• Użytkownicy mogą uzyskać właściwe dla terytorium Kanady informacje na temat narażenia na promieniowanie 
radiowe oraz zgodności z przepisami w sposób opisany poniżej.
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Niniejsze urządzenie spełnia normę IEC 60601-1-2:2014 w zakresie ochrony i emisji. Należy jednak zachować 
szczególne środki ostrożności:

• Urządzenie o następujących ZASADNICZYCH PARAMETRACH FUNKCJONOWANIA przeznaczone jest 

do stosowania w środowisku domowej opieki medycznej.

ZASADNICZE PARAMETRY FUNCJONOWANIA

Przyciski „+” oraz „-” służą do sterowania prędkością obrotową silniczka.



OSTRZEŻENIE



1.  Nie należy używać ani przechowywać urządzenia TOR™ 3 w miejscach, w których byłoby narażone 

na działanie bardzo wysokiej temperatury, np. pod szybą samochodu w bezpośrednim świetle słonecznym w 
gorący dzień, ponieważ może dojść do przegrzania akumulatora. Innym skutkiem może być obniżenie 
wydajności akumulatora i/lub skrócenie jego żywotności.



2.  W przypadku wycieku akumulatora i dostania się elektrolitu do oczu, nie należy ich przecierać. Należy 
przemyć oczy czystą bieżącą wodą i natychmiast zwrócić się o pomoc do pracownika opieki medycznej. Brak 
odpowiedniej interwencji może spowodować uszkodzenie oczu.



3.  Akumulatora należy używać wyłącznie zgodnie ze specyfikacją ogniwa. 

W przeciwnym razie może dojść do ograniczenia wydajności lub skrócenia okresu jego żywotności.



4.  Ze względów higienicznych nie zalecamy dzielenia się pierścieniem TOR™ 3 z innymi osobami.



5.  Stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż zalecane przez LELO lub dołączone przez LELO do 
tego urządzenia może spowodować zwiększenie emisji elektromagnetycznej lub zmniejszenie odporności 
elektromagnetycznej i skutkować nieprawidłowym działaniem.



6.  Przenośne urządzenia komunikacyjne emitujące fale radiowe (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak kable 
antenowe i anteny zewnętrzne) powinny być używane w odległości nie mniejszej niż 30 cm od dowolnej części 
niniejszego produktu, wliczając w to okablowanie zalecane przez firmę LELO. W przeciwnym razie może dojść 
do zmniejszenia wydajności niniejszego urządzenia.



OŚWIADCZENIE



Na potrzeby pracy urządzenie wyposażono w moduł komunikacji bezprzewodowej, w skład którego wchodzi 
nadajnik i odbiornik radiowy, 2.4GHz, oraz modulacja impulsowa.
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POZNAJ SIĘ BLIŻEJ Z TOR™ 3

 + / - Przyciski 
wyboru trybów

Port ładowania

Sterowany przez 
aplikację pierścień 

dla par

Ultragładki 
silikon premium
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JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE NT. FCC ID I IC W APLIKACJI UŻYTKOWNIKA: 

  •  Otwórz aplikację LEL
 Kliknij „Menu”
 Kliknij „Treści prawne i regulacyjne
 Kliknij „TOR 3
 FCC ID: „ZT5-TOR
 IC: „9798A-TOR”
 HVIN: „V3.2
 PMN: „Tor 3”



KORZYSTANIE Z PIERŚCIENIA TOR™ 3 
JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE BEZ APLIKACJI LELO™


•  Przed pierwszym użyciem podłącz TOR™ 3 do ładowania na 2 godziny.

•  Naciśnij przycisk „+”, aby włączyć urządzenie.

•  Gdy urządzenie jest włączone, pojedyncze naciśnięcie przycisku „+” zwiększa intensywność pracy silniczka 
(łącznie 12 poziomów).

• Dwukrotne naciśnięcie przycisku „+” zmienia schemat pracy silnika (tryb).

• Pojedyncze naciśnięcie/przytrzymanie przycisku „-” zmniejsza poziom silnika aż do poziomu 0, 

po osiągnięciu którego urządzenie wyłączy się.

• Naciśnięcie przycisku „-” oraz „+”, w przypadku gdy urządzenie jest włączone, również spowoduje 

jego wyłączenie.

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LELO™


• Przed pierwszym użyciem podłącz TOR™ 3 do ładowania na 2 godziny.

• POBIERZ APKĘ NA IOS LUB ANDROIDA.

• Wciśnij przycisk „+”, 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 TOR™ 3 i naciśnij „Połącz”. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” na swoim urządzeniu. Potwierdź połączenie, naciskając ponownie przycisk 
„+” na urządzeniu.

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

• Do wyboru masz trzy różne tryby sterowania.

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

• Aby zapisać ustawienia w celu użycia w trybie offline, 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.


Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji LELO™, zajrzyj do szczegółowej instrukcji obsługi, którą 
znajdziesz TUTAJ.
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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


KORZYSTANIE Z PIERŚCIENIA TOR™ 3

Jak prawidłowo 

trzymać urządzenie

Gdzie przyłożyć urządzenie

Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniami, nałóż 
obfitą warstwę Lubrykantu osobistego LELO na swoje ciało i pierścień 
TOR™ 3 przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia oraz w trakcie 
samej zabawy.
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ŁADOWANIE URZĄDZENIA TOR™ 

 Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy 
urządzenia TOR™ 3.

 Drugi koniec przewodu umieść w porcie USB. Dioda LED na interfejsie 
TOR™ 3 będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy 
urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło 
ciągłe. Gdy bateria w TOR™ 3 będzie miała niski poziom, dioda LED będzie 
emitować migające białe światło.

Urządzenie TOR™ 3 należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarek 
zgodnych z normą IEC 60601.
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CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie TOR™ 3 z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na 
urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.  

Urządzenie TOR™ 3 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.  

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie myć TOR™ 3 przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą 
wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką 
lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.



Nie narażaj pierścienia TOR™ 3 na bezpośrednie działanie światła słonecznego i POD ŻADNYM 
POZOREM nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę. Przechowuj pierścień TOR™ 3 w czystym, 
niezakurzonym miejscu, z dala od produktów z innych materiałów.  

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

13



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na TOR™ 3 nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone 

jest do ładowarki:


• 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.

TOR™ 3 nie włącza się po wciśnięciu przycisku „+”: 

• Akumulator jest wyczerpany. Naładuj TOR™ 3. 

• Interfejs TOR™ 3 jest zablokowany. Przytrzymaj przyciski „+” i „-” przez 

3 sekundy.

Jeśli występują inne problemy z urządzeniem TOR™ 3 lub jeśli masz pytania 
dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem 
customercare@lelo.com
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SPECYFIKACJA

Materiały: bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS 

Wykończenie: gładkie 

Wymiary: 60 x 46,7 x 22,2 mm 

Średnica: 29 mm 

Akumulator: litowo-jonowy 70 mAh 3,7 V 

Ładowanie: do 2 godz. przy 5,0 V 750 mA


Kabel USB: 1 szt., 0,51 m, nieekranowany, zasilanie prądem stałym 

Czas pracy: do 1,5 godziny 

Tryb czuwania: do 90 dni 

Częstotliwość: 130 Hz 

Maks. poziom hałasu: 60 dB 

Interfejs: 2 przyciski


Tryb pracy: praca ciągła 

Żywotność: 300 cykli


Typ: części typu BF
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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 zobowiązanie stanowi dodatek 

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

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje na terenie UE i innych krajów 
europejskich z systemami segregacji śmieci):

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.

SERIAL NO.




MANUFACTURER DATE




FOLLOW INSTRUCTION FOR USE

IPX 7




CLASS BF DIGITAL APPARATUS

UWAGA: użytkownik korzysta z tego produktu na własne ryzyko. Ani firma LELO, ani 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 urządzenia.


Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.
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© 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 jest chroniony amerykańskim i międzynarodowym zgłoszeniem 
patentowym https://www.lelo.com/pl/prawo-wlasnosci-intelektualnej
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https://www.lelo.com/pl/prawo-wlasnosci-intelektualnej


www.lelo.com


