
                                                    
                                                 Womanizer  PLUS SIZE

Před prvním použitím pečlivě prostudujte návod a uchovejte jej pro budoucí použití. Přístroj při
prvním a po každém dalším použití důkladně očistěte.

Nebezpečí: Přístroj je určen pouze k vnějšímu použití. Nevkládejte jej do tělesných otvorů.
Nabíjení: Zařízení se během nabíjení zahřívá.

Návod

Odstraňte veškerý piercing, nebo jiné doplňky v oblasti klitorisu.
1. Pro zapnutí krátce zmáčkněte tlačítko
„C“. Stimulační hlavice se rozsvítí.
2. 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. Součástí balení
je jeden kus hlavice běžné velikosti a jeden
kus hlavice velikosti XL.
3. Chcete-li zvýšit intenzitu zařízení,
stiskněte tlačítko „D +“. Nejvyšší intenzity
je dosaženo po jedenáctém kliknutí. Chcete-li snížit intenzitu, stiskněte tlačítko
„D -“. S každým kliknutím se intenzita
snižuje o jeden stupeň.
4. Pro vypnutí přístroje stiskněte/podržte
tlačítko „C“ po dobu zhruba dvou vteřin.

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



Nabíjení s adaptérem (volitelné příslušenství) přes el. Zásuvku.

Kdykoliv bliká indikátor nabíjení červeně, nabijte zařízení. Ujistěte se, že je
stimulátoru 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 indikátor nabíjení zeleně.

Zařízení je plně nabito, pokud indikátor nabíjení přestane blikat a svítí konstantně zeleně. V případě
poruchy se nepokoušejte zařízení opravovat sami. V případě zásahu  neautorizovaným servisem
záruka zaniká. Přístroj se plně nabije za cca 2 hodiny. Při plném nabití je maximální výdrž přístroje
240 minut. Aktuální délka provozu závisí na zvolené intenzitě.

Pozor!
Použití přístroje vždy konzultujte s lékařem:
1. Jste-li těhotná, popř. 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.
Nestimulujte plochu déle jak 15 minut. Přístroj neslouží jako lékařská pomůcka.
Nevystavujte stimulační přístroj a nabíjecí zařízení přímému slunečnímu záření nebo
UV záření. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Neupusťte stimulační zařízení
na zem. Používejte, nabíjejte a skladujte zařízení při teplotách mezi 5°C až 35°C.
Používejte pouze přiložený USB kabel, popř. volitelný nabíjecí adaptér.

Výstraha
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 Li-Ion 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! Baterii vyměnit
nelze. Tento přístroj splňuje normy (EMC). Přístroj je možné bezpečně používat, pokud
je postup v souladu s tímto návodem.

Ochrana životního prostředí
Na konci své provozní životnosti nevyhazujte přístroj do domácího odpadu. Odneste
jej do sběrny určené pro recyklaci. Chráníte tak životní prostředí. Integrovaná baterie
obsahuje látky, které mohou ohrozit životní prostředí. Před odevzdáním na oficiálním
sběrném místě  pro  recyklaci  vždy  vyjměte  baterii.  Použité  baterie  by  měly  být  odevzdány  na
příslušném sběrném místě. Máte-li problémy s vyjmutím baterie, prosím
vraťte přístroj autorizovanému servisu či prodejci. Tam bude baterie řádně odstraněna
a poté ekologicky zlikvidována.

Záruční a pozáruční servis



Pokud budete potřebovat další informace, nebo pokud vzniknou nějaké problémy, obraťte se na
autorizovaného  prodejce.  Na  přístroj  poskytujeme  dvouletou  záruku,která  se  počítá  ode  dne
pořízení přístroje. V rámci této záruční doby opravíme všechny závady způsobené vadou materiálu
nebo výrobní vady, a to buď formou opravy nebo výměnou, dle posouzení technikem. Pro uplatnění
záruky  zašlete  přístroj  spolu  s  kupním  dokladem  autorizovanému  servisu,  nebo  přímo
autorizovanému prodejci.

Technická specifikace: Model: Womanizer +Size
Nabíjecí adaptér: Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 5 V 0,75 A

Varování
Tento  přístroj  může být  použit  u  žen  po  dovršení  18  let  věku a  starších.  Osoby se  sníženými
fyzickými,  smyslovými  nebo  duševními  schopnostmi  nebo  nedostatkem  zkušeností  a  znalostí,
mohou přístroj používat pouze pokud jim je poskytnut dohled. Přístroj je možné použít pouze s
napájecím zdrojem, který je součástí balení.


