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Návod	na	použitı́	vibračnı́ho	vajı́čka	Leten	Covo	

Produkty LETEN jsou luxusní a výkonné erotické pomůcky vyrobené z lékařského silikonu, který se 

vyznačuje jemností příjemnou na dotek, snadnou údržbou a nevyvolává žádné alergické reakce. 

Nabı́jenı́	

 

Vložte konektor USB nabíjecího kabelu do zdířky vibračního vajíčka. Při nabíjení bliká LED dioda, 

což znamená, že se vibrátor nabíjí. Po ukončení nabíjení (2 hodiny) se červené LED podsvícení 

vypne. Pokud během používání začne tlačítko modře blikat, znamená to, že baterie je vybitá a 

potřebuje dobít.  

Na dobíjení používejte pouze originální LETEN nabíječku. 

Ovládánı́	

 

1. Nainstalování aplikace Lesw pro Google play. Nebo LeOS pro IOS. 

2. Zapnutí vajíčka – podržením tlačítka na cca 2 vteřiny. 

3. Spuštění aplikace na vašem telefonu. 
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4. Až se zobrazí na telefonu hláška: Long press the smart key on the toy to confirm 

connection (tlačítko na vajíčku začne modře problikávat) 

 

podržte na cca 2 vteřiny tlačítko na vajíčku, tím dojde ke spárování s vaším telefonem, na kterém se 

zobrazí hláška „Connected successful“ „More pleasure more beautiful“ 

 

5. Po ukončení aplikace pro vypnutí vajíčka podržte tlačítko na cca 2 vteřiny. 

6. Pro ovládání vajíčka bez telefonu po jeho zapnutí stačí znovu krátce kliknout na tlačítko a 

postupným klikáním si vybrat jeden z deseti vibračních programů. 
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Upozorněnı́	

Pro příjemné a bezpečné používání doporučujme používat pouze lubrikační gely na vodní bázi. 

Krémy na ruce nebo silikonové lubrikační gely mohou silikonový povrch vibrátoru poškodit. Pokud 

budete používat masážní oleje, ujistěte se, že jste vibrátor po použití dostatečně vyčistili.  

Tento produkt není určen pro děti. Pokud jste těhotná, konzultujte použití se svým lékařem. Pokud je 

silikonová vrstva poškozena, přestaňte produkt používat. 

C� ištěnı́,	skladovánı́	a	bezpečnost	

Produkty Leten jsou 100% voděodolné - IPX7 - odolnost proti ponoření až do 1 metru vody po dobu 

30 minut. 

Před a po každém použití produkt důkladně vyčistěte. Můžete použít teplou vodu a antibakteriální 

mýdlo (nepoužíváte horkou vodu nad 80°C). Nakonec vysušte ručníkem, který nepouští chlupy. 

Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo acetonu. 

Nenechávejte na přímém slunečním záření. Také je zakázáno vystavovat produkty vysokým 

teplotám. Uchovávejte na čistém a suchém místě, skladujte odděleně od ostatních produktů z jiných 

materiálů.  

Doporučené příslušenství: 

Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml 

Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml 
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Sklad & výdejna:  

Bystrá 761/10, 19300 Praha 9 

Zákaznická linka: 222 224 060 

E-mail: podpora@sexshopik.cz 

 


