
                                                        Návod k použítí

                                                     WOMANIZER 2GO

Stimulátor pro ženy je příjemný na úchop do ruky a následnou stimulaci. Je velký zhruba 12,5
cm a můžete si vybrat rovnou ze tří barev. Womanizer není jen revoluční novinkou v podobě
rtěnky, ale také šperkem pro Váš klitoris. 

Použití: 
Pro zapnutí krátce zmáčkněte "power" tlačítko. Mírně roztáhněte stydké pysky tak, aby Váš
klitoris byl snadno dostupný. Umístěte stimulační hlavici do blízkosti klitorisu a mírně přitlačte,
aby byl absorbován do oválného otvoru hlavice. Jakmile naleznete ideální pozici na klitorisu,
nehýbejte se zařízením. Stimulátor se ztiší, jakmile hlavice dokonale přilne. 

Na spodní straně výrobku je tlačítko, kterým Womanizer zapnete/vypnete a nastavíte intenzitu
stimulace.  Celkem  máte  k  dispozici  6  stupňů  intenzity  –  od  jemné  až  po  extra  silnou.
Womanizer zapnete i vypnete přidržením tlačítka po dobu zhruba 2 vteřin. Automatické vypnutí
přichází po 30-ti minutách, což šetří hlavně baterii. 

Upozornění: 
Používejte pouze lubrikační prostředky na bázi vody, bez obsahu oleje nebo silikonu. K čištění a
dezinfikování přístroje používejte výhradně dezinfekční prostředky určené speciálně na ošetření
erotických pomůcek. 

Čištění: 
Odejměte  stimulační  hlavici  a  opláchněte  ji  teplou  vodou  a  poté  ošetřete  dezinfekčním
prostředkem na ošetření erotických pomůcek. Očistěte povrch Womanizeru jemným hadříkem.
Použijte teplou vodou a dezinfekční prostředek na ošetření erotických pomůcek. Po vyčištění
nechte  hlavici  oschnout.  Nasaďte  vyčištěnou  hlavici  zpět  na  přístroj.  Womanizer  je  nyní
perfektně čistý a připravený k dalšímu použití. 

Nabíjení: 
Zasuňte  malou  zástrčku  nabíjecího  kabelu  do  konektoru.  Zapojte  větší  konektor  kabelu
nabíjení (USB) do nabíjecí jednotky. Během procesu nabíjení bliká stimulační hlavice zeleně.
Zařízení je plně nabito, pokud stimulační hlavice přestane blikat a svítí konstatně zeleně. Doba
nabíjení trvá přibližně 60 minut. Plně nabitý vydrží v provozu zhruba 120 minut v závislosti na
zvolené intenzitě. 

Poraďte se s lékařem: 

1. Pokud jste těhotná, nebo těsně po porodu
2. Trpíte-li kožním onemocněním, nebo podrážděním kůže 
3. Máte-li podrážděnou, nemocnou popř. infikovanou část pokožky 
4. Pokud při použití Womanizeru dojde k alergické reakci 

Varování: 
Nestimulujte klitoris déle jak 15 minut. Přístroj neslouží jako lékařská pomůcka. Přístroj může
být použit u žen starších 18-ti let. Přístroj je určen pouze k zevnímu použití, nevkládejte jej do
tělesných  otvorů.  Nevystavujte  stimulační  přístroj  a  nabíjecí  zařízení  přímému slunečnímu
záření, UV záření a extrémním teplotám. Používejte pouze přiložený USB kabel, popř. volitelný
nabíjecí adaptér. Samotný přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Nečistěte ani
pod tekoucí vodou. 



Servis: 
V  případě  problémů  se  obraťte  na  autorizovaného  prodejce.  Na  přístroj  je  poskytována
dvouletá záruka, která se počítá ode dne pořízení přístroje. V rámci záruční doby opravíme
všechny závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vady, a to buď formou opravy nebo
výměnou. Pro uplatnění záruky zašlete přístroj spolu s kupním dokladem.


