
Gratulujeme k získání ENIGMA. Než se s ním blíže seznámíte, prohlédněte si tuto uživatelskou příručku. 

 

DŮLEŽITÉ: Váš produkt byl uzamčen pro přepravu. Chcete-li odemknout, jednoduše  zapojte 

nabíječku viz níže. 

Začínáme: 

• Před prvním použitím nabijte Enigmu na 2 hodiny. 

• Ujistěte se, že Enigma je odemčena stisknutím a podržením tlačítek + a – pohromadě  

po dobu 3 sekund, dokud se rozsvítí kontrolka. 

• Naneste LELO hydratační krém na produkt pro větší potěšení. 

• Stisknutím tlačítka + zapněte; znovu stiskněte pro zvýšení vibrací. 

• Stisknutím tlačítka ( ) přepínáte mezi 8 vibračními programy. 

• Stiskněte tlačítko – pro snížení vibrací. 

• Stisknutím a podržením tlačítka ( ) přístroj vypnete. 

NABÍJENÍ VAŠÍ ENIGMY 

• Zasuněte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na základně enigmy. 

• Vložte hlavní zástrčku do portu USB. LED začne blikat indikuje, že se nabíjí. Když je plně nabitá, led 

dioda vyzařuje stálou záři. 

• Když je baterie vybitá, kontrolka LED na přístroji ENIGMA vyzařuje blikající bílé světlo.  

 

 

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST 

• ENIGMA je plně vodotěsný, takže čištění je jednoduché. Opláchněte a postříkejte LELO antibakteriální 

čisticím sprejem, poté znovu opláchněte a nechte uschnout. 

• Před každým použitím a po něm vždy důkladně vyčistěte vibrátor. Silikon můžete umýt 

 teplou vodou a antibakteriálním mýdlem, opláchněte čistou horkou vodou a osušte 

 hadřík nebo ručník bez vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí látky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.  



• Neponechávajíte enigma na přímém slunci a NIKDY ji nevystavujte extrémnímu teplu. 

 Uchováte enigma na bezprašném místě a mimo zdroje, které by ji mohly kontaminovat. 

• Pro větší péči jemně otřete vnitřek bodu potěšení bavlněným tamponem. 

DŮLEŽITÉ: Děti si s přístrojem nesmí hrát. Pouze pro dospělé. Ti, kteří mohou  

těhotenství, mít kardiostimulátor, cukrovku, flebitidu, trombózu nebo jakýkoli jiný stav,  

poraďte se s lékařem o riziku krevních sraženin před použitím jakýchkoli osobních  

masážní výrobek. 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD LED na vašem ENIGMA při připojení nabíječky pulzuje: 

• Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než se potvrdí, že se nabíjí.  

• Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvky a DC zásuvky. Vaše ENIGMA se neaktivuje po 

stisknutí středového tlačítka:  

• Baterie je vybitá. Dobijte si ENIGMA. 

 • Rozhraní vašeho ENIGMA je uzamčeno. Podržte + a - po dobu 5 sekund. VYPNĚTE automaticky po 60 

minutách  

 

INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ  

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy odděleného 

sběru odpadu): 

 Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že s tímto rekreačním objektem by se nemělo zacházet jako s 

domácího odpadu, ale odevzdejte je na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrická a elektronická 

zařízení.  

Zřeknutí se odpovědnosti: Uživatelé tohoto produktu tak činí na své vlastní riziko. Společnost LELO ani 

její prodejci nepřebírají  jakoukoli odpovědnost za používání tohoto produktu. Změny nebo úpravy 

nejsou výslovně uvedeny schválené výrobcem by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. 

 


