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ُسِعدنا بلقائِك ;(
سواء كان دیمك ھذا منتجك الحمیمي األول، أم إذا تجاوز عددھا ما یمكنك تذكره،

فتأكدي أن يف دیم لذة لكل مّنا.

إذا كان دیم منتجك الحمیمي األول:

ال تتفاجأي بقوة دیمك عند التشغیل، إذ ستشعرین برّقة غیر متوقعة عند وضعه يف املكان املناسب. يف حال كانت ھذه 
املرة األوىل التي تستخدمین فیھا منتًجا حمیمًیا، ننصحك باإلبقاء عىل نمط االھتزاز األول، فاھتزازاته مستمرة ولیست يف 

غایة القوة، وستمكنك من االعتیاد علیھا والتلذذ بھا.

إذا سبق واستخدمتي املنتجات الحمیمیة:

نرى أن دیم صغیر الحجم وعظیم املفعول. بإمكانك زیادة االھتزازات واستكشاف أنماطھا املتعددة يك تشعري بتلك اللذة 
املألوفة أو تكتشفي لذة جدیدة بالكامل.
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دليل االستخدام

كيف تستخدمني ديمك

يرجى شحن بطارية ديم بالكامل قبل االستخدام.

هنالك زر واحد عىل ديمك، يتم استخدامه للتشغيل وتعديل قوة االهتزازات.

اضغطي عىل الزر ضغطة طويلة للتشغيل واإلطفاء.

اضغطي لتغيري خيارات قوة االهتزازات: البطيئة، املتوسطة، السريعة.

ديم هزاز بظري وليس مصمًما لإليالج.

شحن بطارية ديمك

إن شاحن بطارية ديمك هو شاحن يو إس بي بسيط. للشحن، أَدخيل املنفذ بقاعدة الهزاز.

سييضء ضوء الشحن خالل عملية الشحن.

ال تستخدمي سوى الشواحن التي يقدمها موج.

االعتناء بديمك

يتمتع ديمِك بمستوى مقاومة مياه IPX4، مما يعني إمكانية مقاومته للرذاذ من أي اتجاه، لكن ال يمكن غمره تحت املاء. 
يُرجى عدم غسل ديم تحت املياه الجارية ألن ذلك سوف يؤدي إىل تلف البطارية وتوّقف الجهاز عن العمل.

للحفاظ عىل ديمِك نظيًفا، امسحيه جيًدا بعد كل استخدام. نظفيه باستخدام فوطة مبللة باملاء وقليٍل من الصابون قبل 
تجفيفه، كما يمكنِك تنظيفه بمنظف األلعاب الحميمية املايئ.

ال تنظفي ديم باستخدام املنتجات التي تحتوي عىل الكحول أو البرتول أو األسيتون، وال تلجأي للغيل باملاء، أو الفرن، أو 
امليكروويف أو غسالة الصحون، وال تكرثي من ثنيه.

قومي بحفظ ديم بعيًدا عن بقية األلعاب، وبعيًدا عن الحرارة الشديدة أو الربودة. 
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الضمان

منتجاتنا غري قابلة لإلرجاع إال إذا كانت غري صالحة لالستخدام، وذلك يف حال استالمها تالفة أو يف حال حدوث خلل 
مصنعي خالل سنة من تاريخ الطلب. املنتجات التالفة نتيجة االستهالك العادي ال ُتعترب معطوبة.

يف حال أرجعتي منتًجا تالًفا أو معطوًبا، سنتقوم بتفحصه وبناًء عىل تقديرنا نستبدله أو نرّد سعر الشراء الكامل للمنتج 
مع الضرائب، يف حال ُوجدت. سنقوم باستبدال املنتج أو رد املبلغ بشرط أن يكون العطب أو الضرر غري ناتج عن االستهالك 

العادي، أو الضرر الحادث بشكل متعمد أو عريض، أو اإلهمال أو عدم اتباع إرشادات االعتناء باملنتج أو سوء االستخدام، أو 
إجراء التعديالت أو التصليحات دون موافقة.

أنت املسؤولة عن عملية إرجاع املنتجات. إذا قمِت بإرجاع منتج ألي سبب، عليِك التأكد من أنه مغّلف ومؤّمن كما ينبغي. لن 
نتحمل مسؤولية الضرر الناتج عن التغليف غري املالئم من طرفك أو يف حال تضرر أو ضاع املنتج خالل عملية إرجاعه لنا. 
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هل لديك املزيد من األسئلة؟
support@mauj.me راسلينا عرب

أو الواتس اب  
وسنجيب عىل أسئلتك.

كل الحقوق محفوظة لشركة بيويت بوكس ذات املسؤولية 
املحدودة © 2020 

صنع يف الصني
املوقع اإللكرتوين:

 +1(929) 301-7871

www.mauj.me

استخدام املزّلق

بإمكان استخدام املزلق مع ديمك أن يحسن من التجربة، لكن ال تستخدمي املزّلق القائم عىل السليكون ألنه قد يؤثر بمادة املنتج.

mailto:support@mauj.me

