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VIBRACIJSKE HLAČKE PANTY REBEL

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.
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NAVODILA ZA UPORABO

 Prižgi vibrator z daljšim pritiskom na gumb. Vstavi ga v všiti žepek hlačk.
 Ko je vibrator vstavljen, obleci hlačke.
 Obleci preostala oblačila. Prepričaj se, da je vibrator dobro nameščen.

(Prebudi upornika v sebi.) Vibrator uporabi, kjer želiš, s pritiskom gumba na
daljincu. Najbolj predrzni lahko kontrolo prepustite drugemu.

KONTROLE:
Brezžični daljinec:
 zamenjaj program
 ustavi, prižgi

 Vibrator:
magnetne točke za polnjenje

 prižgi, ugasni

Magnetni polnilec:
 enostavno polnjenje doma ali na poti


