Womanizer Pro W500

Návod na použití
nejprve odstraňte veškerý piercing, nebo jiné doplňky v oblasti klitorisu.
1.
2.
3.
4.
5.

Pro zapnutí krátce zmáčkněte tlačítko „C“. Stimulační hlavice se rozsvítí.
Mírně roztáhněte vaše stydké pysky tak, aby byl klitoris snadno dostupný. Umístěte stimulační
hlavici „B“ do blízkosti klitorisu a mírně přitlačte, aby byl absorbován do oválného otvoru hlavice.
Pro zvýšení intenzity klikněte na tlačítko „D“. Nejvyšší úrovně intenzity dosáhnete po osmém
kliknutí. První stupeň je tzv. „super jemný“ – máte tak dostatek času se lépe seznámit s Vaším
novým Womanizer W500. Osmý stupeň je tzv. „super intenzivní“ pro výbušnou extázi.
Pro návrat do základní intenzity stiskněte krátce tlačítko „C“.
Pro vypnutí přístroje stiskněte/podržte tlačítko „C“ po dobu zhruba dvou vteřin. Součástí balení je
náhradní silikonový stimulační nástavec v XL provedení. Upozornění: Používejte pouze lubrikační
prostředky bez obsahu oleje. K čištění a dezinfikování přístroje používejte výhradně dezinfekční
prostředky určené speciálně na ošetření erotických pomůcek.

Důležité:
Jakmile naleznete ideální pozici na klitorisu, nehýbejte se zařízením. Zařízení se automaticky ztiší, jakmile
hlavice dokonale přilne.
Čištění
1. Odejměte stimulační hlavici „B“ a opláchněte ji teplou vodou a poté ošetřete dezinfekčním
prostředkem na ošetření erotických pomůcek.
2. Očistěte povrch Womanizeru jemným hadříkem. Použijte teplou vodu a dezinfekční prostředek na
ošetření erotických pomůcek. Po vyčištění nechte hlavici oschnout.
3. Nasaďte vyčištěnou hlavici „B“ zpět na přístroj. Womanizer je nyní perfektně čistý a připravený k
dalšímu použití.
Nabíjení s adaptérem (volitelné příslušenství) přes el. zásuvku. Kdykoliv bliká stimulační hlavice červeně,
nabijte zařízení. Ujistěte se, že je stimulátor a také nabíjecí adaptér suchý. Zasuňte malou zástrčku
nabíjecího kabelu Kdykoliv bliká stimulační hlavice červeně, nabijte zařízení. Ujistěte se, že je stimulátor
a také nabíjecí adaptér suchý. Zasuňte malou zástrčku nabíjecího kabelu do konektoru „A“. Zapojte větší
konektor kabelu nabíjení (USB) do nabíjecí jednotky „F“. Během procesu nabíjení bliká stimulační hlavice
zeleně. Zařízení je plně nabito, pokud stimulační hlavice přestane blikat a svítí konstantně zeleně. V
případě poruchy se nepokoušejte zařízení opravovat sami. V případě zásahu neautorizovaným servisem
záruka zaniká.

Výstraha
Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny, nečistěte ani pod tekoucí vodou. Před nabíjením
prosím ověřte, že indikace napětí odpovídá místní elektrické síti. Pravidelně kontrolujte, zda není přístroj
či nabíjecí adaptér poškozený. Pokud je některá ze součástí poškozena, zařízení nepoužívejte. Obalový
materiál a vysloužilé přístroje prosím nevyhazujte, ale odevzdejte k recyklaci. Toto zařízení obsahuje LiIon baterii, která nesmí být vystavena teplotám nad 60°C. Baterie by mohla při přehřátí explodovat.
Pokud se ozve neobvyklý zvuk, tak zařízení vypněte a dále jej nepoužívejte. Pokud potřebujete
vyměnit/opravit/reklamovat stimulační přístroj, nabíjecí adaptér, nebo stimulační hlavici, obraťte se na
svého autorizovaného prodejce. Pozor! Baterie vyměnit nelze.

