
   Lush 3 – Instrukcja 

 

 

   Dioda 

     

    Ładowarka magnetyczna 

 Przycisk: Włącz/Wyłącz (przytrzymaj na 3 sekundy) oraz przycisk 

zmiany trybu (jedno wciśnięcie) 

 

W zestawie: 

(1) Wibrator sterowany za pomocą Bluetooth®  

(1) Ładowarka USB 

(1) Instrukcja 

(1) Instrukcja szybkiego ustawienia zabawki 

(1) Woreczek na zabawkę 

 

Specyfikacja: 

Materiał Silikon medyczny 

Waga 69.9g 

Bateria Akumulator Li-ion 

Ładowanie 85 minut 

Czas pracy Do 290 minut 

Czuwanie Do 120 godzin 

Wododporonść IPX7 

 

Ładowanie Wyłącz Lush 3. Ładowarka może być podłączona do każdego portu 

USB lub adaptera USB/AC. Potrzeba 85 minut do pełnego 

naładowania. Po naładowaniu czerwona dioda zgaśnie. 

Uwaga: Ładowarka magnetyczna zadziała tylko, gdy została 

prawidłowo podpięta. Jeśli dioda nie będzie się świecić, obróć 

ładowarkę o 180 stopni. 

Czyszczenie Wyczyść Lush 3 przed i po każdym użyciu za pomocą ciepłej wody i 

delikatnego mydła (lub środka do czyszczenia zabawek). Przed 

schowaniem dokładnie wysuszyć. 



Wskazówki Konieczne jest prawidłowe nałożenie lubrykantu na ciało i zabawkę 

przed włożeniem. Używaj tylko lubrykantu na bazie wody, ponieważ 

lubrykant na bazie silikonu lub oleju może mieć wpływ na silikonową 

obudowę. 

Uważaj na antenkę Lush 3 podczas aplikacji zabawki. Jego wysunięcie 

poza ciało zwiększa zakres kontroli. 

W trybie programowania w naszej aplikacji możesz zapisać aż 10 

wzorów (stworzonych przez siebie). 

 

Ostrzeżenie W żadnym wypadku nie należy używać Lush 3 analnie. 

NIE WOLNO gotować w wodzie (bateria może eksplodować lub woda 

może przedostać się do zabawki). 

Przechowywać z dala od ekstremalnie wysokich lub niskich 

temperatur. 

Upewnij się, że Twoja zabawka jest ładowana przynajmniej raz na 

sześć miesięcy. 

NIE WOLNO używać zabawki podczas ładowania. 

Upewnij się, że nie podłączasz kabla ładującego do materiałów 

metalowych lub ze stali nierdzewnej.  

Linki Sprawdź najnowszy przewodnik/linki do pobrania tutaj. Nasze 

oprogramowanie jest stale aktualizowane. 

Przewodnik online: www.lovense.com/guide 

Pobieranie aplikacji: www.lovense.com/download 

Jeśli masz jakieś uwagi lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, 

skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie 

www.lovense.com/contact. Ktoś z zespołu Lovense zwykle 

odpowiada w ciągu 12-24 godzin.  

Warunki gwarancji LOVENSE udziela gwarancji na ten produkt przez okres JEDNEGO (1) 

ROKU, licząc od daty pierwotnego zakupu, na wady spowodowane 

wadliwym wykonaniem lub materiałami. W przypadku wykrycia wady 

i powiadomienia LOVENSE w okresie gwarancyjnym, LOVENSE 

według własnego uznania wymieni produkt bezpłatnie. 

Odwiedź stronę www.lovense.com/warranty, aby uzyskać 

szczegółowe informacje na temat gwarancji i zwrotu produktu. 


