
                          Návod na obsluhu TIANI 3.  

Do dálkového ovladače nejprve vložíte 2 AAA baterie a to pootočením zadního zlatého krytu. 
Ovladač disponuje cestovním zámkem, jehož aktivaci i deaktivaci provedete současným přidržením
po dobu přibližně 3 vteřin tlačítek "+" a "-". Následně se rozsvítí kontrolka, která signalizuje 
uvedení pomůcky do pohotovostního režimu. Plusovým tlačítkem ovladač zprovozníte a teď už 
stačí jen zmáčknout kulaté tlačítko na vibrátoru, rozsvítí se i zde kontrolka, což značí vzájemné 
propojení vibrátoru a ovladače. Prostředním tlačítkem na ovladači s označením "()" regulujete 
jednotlivé stupně vibrací a pulzací a to krátkým stiskem. 

Sedmý program je již zmíněná technologie SenseMotion, která ovládá vibrátor pohybem ruky, 
svírající ovladač. Tiani se vypíná přidržením kulatého tlačítka opět po dobu zhruba 3 vteřin, ovladač
minusovým tlačítkem taktéž přidržením. Pomůcky můžete používat samostatně nebo dohromady, 
volba je jen na vás. 

Použití:
S pomocí dvou motorů (jeden v každém rameni) tento produkt stimuluje jak ženskou nositelku, tak 
mužského partnera. Větší paže zůstává mimo tělo a vibruje proti klitorisu. Menší paže vklouzne do 
pochvy a přitiskne se k bodu G. Jak vnitřní paže vibruje, stimuluje se bod G stejně jako penis. 
Kloub mezi pažemi je poměrně pružný, takže si nemusíte dělat starosti s tím, jak se vám bude 
svírat. Jen si povšimněte: i když je to rozhodně určeno pro heterosexuální páry, lesbické páry si 
mohou také užít jeho hands-free stimulaci. poskytuje. Aby byl TIANI pohodlný při sexu, je 
překvapivě malý. Snadno se vejde do mé dlaně, lehký a štíhlý, váží pouze 51 gramů. Navzdory své 
velikosti se rozhodně cítí robustní. Tato hračka je také 100% vodotěsná, takže je použitelná ve sprše
s vaším partnerem. 

MATERIÁL A PÉČE
TIANI je potažen 100% silikonem, takže je bezpečný pro tělo (netoxický, neporézní a bez ftalátů). 
Také se snadno čistí. Protože je vodotěsný, můžete TIANI a dálkové ovládání jednoduše opláchnout
pod mýdlovou teplou vodou. Ujistěte se, že tak učiníte před a po každém použití. Pokud chcete být 
opravdu důkladní, můžete přidat některý z čističů na erotické pomůcky. Když používáte silikonovou
sexuální hračku, vždy doporučuji mít lubrikant na vodní bázi. Předtím nezapomeňte zasunutelné 
rameno pokapat trochou gelu.

Chcete-li svůj TIANI nabít, zvedněte silikonovou klapku a odhalte nabíjecí port v zadní části 
zlatého pásu. Vložte USB nabíječku pod úhlem 90 stupňů a připojte ji k počítači (nebo USB 
adaptéru na zeď) po dobu 2 hodin. Z plného nabití získáte pár hodin používání, ale doporučuji to 
předem nabít, pokud víte jistě, že sex je v nabídce na noc. Byl jsem opravdu nadšený, že to zkusím 
se svým partnerem. Můj partner a já jsme doposud neměli úžasné štěstí s nositelnými vibrátory, ale 
jsme vždy připraveni zkoušet nové produkty a zjistit, zda se nám hodí.

Parametry:
Materiál: PC-ABS / lékařský silikon
Velikost: 78 x 44 x 32 mm Váha: 42 gramů Baterie:    Li-Ion 3,7V 200 mAh
Nabíjení:     2h při 5V 70mA Výdrž:  1h Tiany/10h ovládání Pohot. doba: až 90 dnů
Frekvence:  125 Hz Max. hluk: < 50dB Frekvence ovládání: 2,4 GHz Bezdrátový dosah: až 10 
metrů Výkon vysílače: 1 mW


