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Envolve a abordagem de mãos livres 

na satisfação e descobre prazeres mais 

intensos e duradouros.


Desfruta com frequência, 

sabedoria e cuidado.
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Parabéns por adquirires o TOR™ 3. 
Antes de o conheceres mais de perto, por favor, tira uns instantes para consultares este manual do utilizador.


Indicações de utilização


Destina-se a ser colocado na base do pénis onde estimulará o clitóris de uma parceira para facilitar 

o prazer sexual humano.

IMPORTANTE


O teu objeto de prazer foi bloqueado para transporte.  
Para desbloquear, basta ligar o carregador ou ver abaixo.

SEGURANÇA 

Este dispositivo deve ser utilizado por pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. As pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento apenas devem utilizar o dispositivo se 
tiverem supervisão ou receberem instruções sobre a utilização do dispositivo de maneira segura e compreenderem os 
riscos envolvidos. Os menores não devem limpar ou utilizar o dispositivo.
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

a. AVISO


Por favor, nota que quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas por escrito pela 
parte responsável pela conformidade poderão impedir o utilizador de utilizar o dispositivo e/ou anular quaisquer 
garantias relevantes.


b. Declarações da FCC e IC


Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC e normas de isenção de licença RSS 

da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e

(2) Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as que possam causar 

o funcionamento indesejado.


Este aparelho digital de classe B está em conformidade com a norma canadiana ICES-003.
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NOTA


Este dispositivo foi testado e considerado compatível com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo 
com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites são projetados para fornecer uma proteção razoável contra 
interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode emitir energia 

de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais 
nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não haverá interferências numa instalação específica. 

Se este dispositivo causar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado 
ligando e desligando o dispositivo, o utilizador é aconselhado a tentar corrigir as interferências por uma ou mais das 
seguintes medidas: 
• Reorientar ou reposicionar a antena recetora. 
• Aumentar a separação entre o dispositivo e o recetor. 
• Ligar o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado. 
• Consultar o vendedor, o revendedor do dispositivo ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.
• O dispositivo não deve ser posicionado ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

• O dispositivo foi avaliado para cumprir os requisitos gerais de exposição à RF.

• O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição portátil sem restrições.

• Este dispositivo está em conformidade com os limites de exposição à radiação IC RSS-102 estabelecidos para um 
ambiente não controlado.

•  Os utilizadores podem obter informações canadianas sobre exposição e conformidade com a RF, 

conforme descrito abaixo.
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Este dispositivo está em conformidade com esta norma IEC 60601-1-2:2014 para a imunidade e emissões. 

No entanto, devem ser adotadas precauções especiais:

• O dispositivo com o seguinte DESEMPENHO ESSENCIAL destina-se a ser utilizado num ambiente doméstico 
e hospitalar.

DESEMPENHO ESSENCIAL

Ao pressionares o botão + ou -, podes controlar a velocidade do motor.



AVISO



1.   Não utilizes nem guardes o teu TOR™ 3 em locais extremamente quentes, como debaixo da janela de um 
carro, exposto diretamente à luz solar num dia de calor. Caso contrário, a bateria poderá aquecer demasiado. 
Isto também pode reduzir o desempenho da bateria e/ou a durabilidade.



2.  Se a bateria tiver uma fuga e o eletrólito entrar em contacto com os teus olhos, não os esfregues. Em 
alternativa, lava-os com água corrente limpa e procura ajuda médica imediata. Se o eletrólito não for retirado, 
pode causar lesões oculares.



3.  Usa a bateria de acordo com as especificações da pilha. Se não o fizeres, poderá haver uma redução 

do desempenho ou da durabilidade.



4.  Por razões de higiene, não recomendamos a partilha do teu TOR™ 3 com mais ninguém.



5. A utilização de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pela LELO para 
este dispositivo poderá resultar no aumento das emissões eletromagnéticas ou na diminuição da imunidade 
eletromagnética e no funcionamento inadequado.



6. O dispositivo portátil de comunicação de RF (incluindo os periféricos como cabos de antena e antenas 
externas) não deve ser usado a menos de 30 cm de qualquer componente deste produto, incluindo os cabos 
especificados pela LELO. Caso contrário, pode ocorrer a degradação do desempenho deste dispositivo.



DECLARAÇÃO



Para efeitos do seu funcionamento, o dispositivo tem uma função de comunicação sem fios, que inclui 

um transmissor e recetor RF, 2,4 GHz, e modulação de pulso.
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CONHECER O TEU TOR™ 3

Botões de seleção 
de modo + / -

Porta de carregamento

Anel para casais 
controlado por 'app'

Silicone 'premium' 
ultramacio

9

COMO ENCONTRAR O ID DA FCC E AS INFORMAÇÕES 

DE IC NA 'APP' DO UTILIZADOR: 

  •  Abre a “APP DA LELO
 Clica no “Menu
 Clica em “Jurídico e Regulamentar
 Clica em “TOR 3
 ID da FCC: "ZT5-TOR
 IC: "9798A-TOR
 HVIN: "V3.2"
 PMN: "Tor 3"



UTILIZAR O TEU TOR™ 3 
COMO USAR O TEU PRODUTO SEM A 'APP' DA LELO™


•  Antes da primeira utilização, carrega o teu TOR™ 3 durante 2 horas.

•  Pressiona o botão + para ligares o dispositivo.

•  Quando o dispositivo estiver ligado, um único clique do botão + aumenta a intensidade do Motor 

(12 níveis no total).

• Clicar duas vezes no botão + altera o Padrão de Funcionamento do Motor (Modo).

• Uma pressão única/longa no botão - diminui o nível do Motor até 0, 

quando o dispositivo for DESLIGADO.

• O dispositivo também será desligado se pressionares os botões - e + enquanto estiver LIGADO.

COMO USAR O TEU PRODUTO COM A 'APP' DA LELO™


• Antes da primeira utilização, carrega o teu TOR™ 3 durante 2 horas.

• DESCARREGA a versão para IOS / ANDROID

• Pressiona o botão + para o ligares enquanto ativas o 'Bluetooth'.

• Todas as luzes LED piscarão em simultâneo, mostrando o emparelhamento por 'Bluetooth'.

• Abre a 'APP' da LELO™ e localiza o ícone do brinquedo na parte inferior do ecrã. Encontra o teu TOR™ 3 
e seleciona ‘’Conectar’’. Pressiona sem soltar o botão + no teu dispositivo. Confirma a ligação 
pressionando novamente o botão + no teu produto.

• Vai a ‘’OS MEUS BRINQUEDOS LELO’’ e seleciona ‘’LIGAR’’.

• Escolhe entre três modos de controlo diferentes.

• Seleciona ‘’CONFIGURAÇÕES’’ para configurares os modos adicionais.

• Para guardares as tuas configurações para uso 'offline', seleciona ‘’GUARDAR’’ na parte inferior 

do teu ecrã.

• Usa o menu suspenso para definires o desligamento automático predefinido de 10 a 20 minutos. 

Podes verificar o nível de bateria no canto superior esquerdo.

Para obteres mais informações sobre a 'APP' da LELO™, consulta o manual de instruções detalhado que 
se encontra AQUI.
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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


UTILIZAR O TOR™ 3

Como segurar Onde colocar

Dica: Para uma sensação ainda mais prazerosa, aplica uma 
quantidade generosa de Hidratante Pessoal LELO no teu corpo 

e no TOR™ 3 antes e durante a utilização.
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CARREGAR O TEU TOR™ 

 Insere a ficha DC na porta DC na base do teu TOR™ 3
 Insere a ficha principal numa porta USB. As luzes LED na 'interface' do teu 

TOR™ 3 pulsarão para indicar que está a carregar. Quando estiver 
totalmente carregado, o LED produzirá um brilho constante. Quando a 
bateria estiver fraca, o LED do teu TOR™ 3 produzirá uma luz branca 
intermitente.

Utiliza apenas os carregadores que cumpram a norma IEC 60601 
com o teu TOR™ 3.
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LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

A utilização do TOR™ 3 com cremes para as mãos ou lubrificantes à base de silicone pode tornar 

o silicone permanentemente pegajoso.
 

O TOR™ 3 é totalmente à prova de água, o que facilita a limpeza. Lava e pulveriza com o 'Spray' 

de Limpeza LELO para Brinquedos Sexuais, depois, volta a lavar e deixa-o secar.  

Limpa sempre bem o teu TOR™ 3 antes e após cada utilização. Podes lavar o silicone com água morna 

e sabão antibacteriano, enxaguar com água quente limpa e secar com um pano ou toalha sem pelos. 
Nunca utilizes produtos de limpeza que contenham álcool, petróleo ou acetona.
 

Evita deixar o teu TOR™ 3 diretamente à luz solar e NUNCA o exponhas ao calor extremo. Guarda 

o teu TOR™ 3 num lugar sem pó e mantém-lo afastado dos produtos de outros materiais. 


Os aparelhos apenas devem ser fornecidos no sistema Safety Extra Low Voltage (SELV) - Baixíssima 
Tensão de Segurança.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O LED do teu TOR™ 3 não pulsa quando o carregador está ligado:


• A bateria está descarregada e demorará vários minutos a reconhecer 

que está a carregar. 

• O carregador não está devidamente ligado. Verifica as tomadas 

de parede e DC.

O teu TOR™ 3 não é ativado ao pressionar o botão +: 

• Acabou a bateria. Recarrega o teu TOR™ 3. 

• A 'interface' do teu TOR™ 3 está bloqueada. Mantém pressionados os botões 
+ e – durante 3 segundos.

Se tiveres quaisquer outros problemas com o teu TOR™ 3 ou alguma dúvida 
sobre o funcionamento, por favor, contacta: customercare@lelo.com
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ESPECIFICAÇÕES

Materiais: Silicone seguro para o corpo, plástico ABS 

Acabamento: Liso 

Tamanho: 60 x 46,7 x 22,2 mm 

Diâmetro: 29 mm 

Bateria: Li-Ion 70 mAh 3,7 V 

Carregamento: Até 2 h a 5,0 V 70 mA


Cabo USB: 1 conjunto, 0,51 m, sem blindagem, Energia DC 

Tempo de utilização: Até 1,5 h 

'Standby': Até 90 dias 

Frequência: 130 Hz 

Nível máx. de ruído: 60 dB 

'Interface': 2 botões


Modo de funcionamento: funcionamento contínuo 

Ciclo de vida: 300 vezes o ciclo de vida


Peças aplicadas do tipo BF
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REGISTAR A GARANTIA 

Para ativares a tua garantia limitada de 1 ano, regista o número fornecido 

no Cartão de Autenticidade da LELO em LELO.COM/SUPPORT.

1 ANO DE GARANTIA 

A LELO garante este objeto de prazer por um período de UM (1) ANO, 

após a data da compra original, contra defeitos devido ao fabrico ou materiais 
defeituosos. A garantia cobre peças funcionais que afetem o funcionamento 

do objeto de prazer. NÃO cobre a deterioração estética provocada pelo desgaste 
normal ou danos causados por acidente, utilização indevida ou negligência. 

Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o objeto de prazer (ou os seus acessórios) 
anulará a garantia. Se detetares um defeito e informares a LELO durante o período 

de garantia, a LELO substituirá, a seu critério, o objeto de prazer gratuitamente. 

As reclamações ao abrigo da garantia devem ser sustentadas por provas razoáveis 

de que a data da reclamação está dentro do período de garantia. Para validares a tua 
garantia, por favor, guarda o recibo da tua compra original, juntamente com estas 
condições de garantia durante o período de garantia. Para reclamares a tua garantia, 
deves iniciar a sessão na tua conta em LELO.COM e, em seguida, selecionar a opção 

de fazer uma reclamação de garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. 

Este compromisso acresce aos direitos estatutários do consumidor e não os afeta 

de forma alguma.
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INFORMAÇÕES DE ELIMINAÇÃO 

Eliminação de equipamentos eletrónicos antigos (aplicável na UE e noutros países 
europeus com sistemas separados de recolha de lixo):

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que este objeto de prazer não deve ser 
tratado como o lixo doméstico, mas sim levado ao ponto de recolha adequado para a reciclagem 
de equipamentos elétricos e eletrónicos.

SERIAL NO.




MANUFACTURER DATE




FOLLOW INSTRUCTION FOR USE

IPX 7




CLASS BF DIGITAL APPARATUS

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os utilizadores deste produto fazem-no por sua 
própria conta e risco. Nem a LELO nem os seus revendedores assumem qualquer 
responsabilidade ou obrigação pela utilização deste produto. As alterações ou 
modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante poderão impedir 

o utilizador de utilizar o equipamento.


O modelo poderá ser alterado para melhorias sem aviso prévio.
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© 2022 LELOi AB. Todos os direitos reservados.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Suécia.



Distribuído nos EUA pela LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, 

CA 95138, EUA.



Distribuído na Austrália pela LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, 
VIC 3207, Austrália.



Projetado e desenvolvido pela LELO Suécia.



Fabricado na China.



As patentes ou os pedidos de patente dos EUA e Internacionais aplicam-se 

a este produto: https://www.lelo.com/pt-br/propriedade-intelectual
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www.lelo.com


