ALPHA - Masturbator
art. 120049
Medfølgende i esken > Masturbator og magnetisk USB-ladekabel.
Før du benytter ditt leketøy for første gang, anbefales det at produktet rengjøres og lades
helt opp for å sikre full batterikapasitet.
Renhold > Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som
ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke,
avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken.
Hvordan lade > Ladekabelen tilkobles ved å plassere magnetene over magnetpolene på
produktet. Koble USB-porten til strøm, og et blinkende lys indikerer at ladning pågår. Ved
konstant lys er produktet fulladet.
NB! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan
svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.
Skru av/på > Hold øverste knapp inne i 3 sek, et lys vil indikere at produktet er PÅ. Gjør det
samme for å skru leketøyet AV.
Skru på vibrasjon > Trykk lett på øverste knapp for å skru på vibrasjon. Trykk igjen for å
endre program. Vibrasjonen stopper når du har trykket deg gjennom alle 9 programmer.
Trykk igjen for å starte på 1. program.
Skru på vakuumfunksjonen > Trykk på midterste knapp for å skru på klemmefunksjonen. Du
kan endre program ved å fortsette å trykke på samme knapp.
Skru på varmefunksjon > Trykk lett på nederste knapp, et rødt lys indikerer at varmen er
skrudd på. Trykk på knappen igjen for å skru varmen av.
Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.
Materiale >
Ftalatfri >
Oppladbar >
Antall motorer >
Vibrasjonsprogrammer >
Sugeprogrammer >
Varmefunksjon >
Ladetid >
Brukstid >
Vanntett >
Anbefalt glidemiddel >

Silikon og ABS-plast
JA
JA
2
9
6
JA
Max 3 timer
Max 60 min
Dusjtett
Vannbasert

