
Návod Lovense Hush 
 

Zapnutí/vypnutí: 

 

Silně zatlačte a podržte po dobu 3-5 sekund. Po zapnutí bude jednu sekundu vibrovat. 

 

 

Vibrační módy: 

 

 

Nabíjení 

Před nabíjením zařízení vypněte. Kabel lze zapojit do libovolného portu USB nebo napájecího 

adaptéru USB/AC a zahájit nabíjení. Plné nabití bude trvat přibližně 70 minut. Během nabíjení bude 

kontrolka svítit. Jakmile je plně nabitá, nepřerušované červené světlo zhasne. Pokud si nejste jisti, zda 

je plně nabitá, můžete v aplikaci zobrazit indikátor baterie. 

Poznámka: 

NEPOUŽÍVEJTE hračku během nabíjení. 

 

 



 

 

 

Čištění a péče 

 

· Před a po každém použití zařízení vyčistěte. 

· Čistěte teplou vodou a jemným mýdlem (nebo čističem erotických hraček). 

· Před uskladněním důkladně osušte. 

· Chraňte před extrémním teplem nebo chladem. 

· NEVAŘTE ve vodě (baterie by mohla explodovat nebo by do hračky mohla uniknout voda). 

· Ujistěte se, že je hračka dobíjena alespoň jednou za šest měsíců. 

. Ujistěte se, že nabíjecí kabel nepřipojujete k žádnému kovovému nebo nerezovému 

materiálu. 

Lubrikant 

Abyste předešli problémům, používejte pouze lubrikační gel na vodní bázi. NEPOUŽÍVEJTE 
lubrikanty na silikonové nebo olejové bázi. Před vložením štědře naneste lubrikant na produkt 

i na sebe. Lubrikační gel na vodní bázi může vyschnout, takže byste jej měli podle potřeby 
znovu aplikovat. Pro nejlepší zážitek doporučujeme používat lubrikant na vodní bázi. 

 

Tip pro použití  

Abyste dosáhli co nejlepšího dosahu připojení, zakřivený konec základny by měl směřovat k 
vašim zádům. Kromě toho by měl být telefon nasměrován obecným směrem zástrčky.  

 

 



 

Varování: 

Pokud s anální hrou začínáte, prozkoumejte osvědčené postupy, abyste se vyhnuli jakýmkoli 

problémům. Uživatelé Hush Plug používají na vlastní riziko; ani výrobce, ani prodejce 
nepřebírají odpovědnost za tento produkt. Pokud pocítíte bolest při zavádění nebo během 

používání, okamžitě jej přestaňte používat. 

 

 

 

 

Kompatibilní s: 

 

iPhone/iPad/iPod Touch iOS 11.0 a novější 

Android 5.0 a novější (s povoleným Bluetooth 4.0) 

Mac (s povoleným Bluetooth 4.0) 

Windows PC (k připojení potřebuje Lovese USB Bluetooth Adapter 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spárování s vašimi zařízeními 

Spárujte s iOS/Android/Mac 

1. Stisknutím a podržením tlačítka Hush ON/OFF zapněte hračku. Kontrolka bude blikat, což 

znamená, že je zapnuto a připraveno ke spárování. 

2. Klikněte na ikonu Pairing Your Toy v aplikaci Lovense Remote. ikona. 

3. Klepnutím na „+“ zahájíte vyhledávání. Po nalezení hračky klepněte na „Hotovo“. 

Kontrolka zůstane svítit, což znamená, že je připojeno. Vaši hračku nyní můžete ovládat 

pomocí smartphonu. 

Poznámka: 

· Hračku musíte spárovat pouze jednou. Příště by se měl automaticky připojit k vašemu 

smartphonu. 

 

· Tato ikona (růžové kolečko), která označuje, že je vaše hračka spárována s aplikací Lovese 

Remote. ukazuje signál připojení. Přepne se na tuto jednu ikonu Pairing Your Toy v aplikaci 

Lovese Remote. pokud se odpojí. Pokud je spárováno, automaticky se znovu připojí. 

Spárujte s PC  

 

1. Stisknutím a podržením tlačítka Hush ON/OFF zapněte hračku. Zapnuto bude blikat 

kontrolkou. 

2. Zapojte Lovense USB Bluetooth Adapter do volného USB portu na vašem počítači. 

3. Klikněte na ikonu Pairing Your Toy v aplikaci Lovense Remote. ikona. 

4. Klepnutím na „+“ zahájíte vyhledávání. Po nalezení hračky klepněte na „Hotovo“. 

Kontrolka zůstane svítit, což znamená, že je připojeno. Vaši hračku lze nyní ovládat pomocí 

počítače. 


