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VIBRACIJSKI JAJČEK LUV EGG

VARNOSTNA OPOZORILA IN VZDRŽEVANJE

 Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
 Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
 Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
 Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na

delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
 Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
 Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
 Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
 Shranjujte pri temperaturi med 0oC in 40oC.
 Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40oC.
 Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske

naprave.
 Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
 Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
 Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
 Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
 Naprave ne potapljajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je

izdelek namenjen tovrstni uporabi.
 Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
 Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks

kondome.
 Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali

kemičnih čistilnih stredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše
zdravje.

 Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za
odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.



Vse pravice pridržane, PERVISIO D.O.O.

NAVODILA ZA UPORABO

Za vklop ali izklop jajčka pridrži gumb za vklop/izklop na jajčku.

Za spreminjanje načinov vibriranja ponovno pritisni gumb za vklop na jajčku.

Za upravljanje z jajčkom lahko uporabiš tudi daljinski upravljalnik:

1. Gumb za spreminjanje načina vibriranja
2. Gumb za “reset” - s pritiskom na ta gumb se vrne na prvi način vibriranja
3. Gumb za povečanje hitrosti
4. Gumb za zmanjšanje hitrosti
5. Gumb za vklop/izklop


