
DELFIINI 2 -KÄYTTÖOHJEET

PAINIKKEET (KUVA YLLÄ)

A: ON / OFF (vibraattori)
B: Imutila
C: Latauspistoke

Imutila
• Pidä painettuna 1,5 sekunnin ajan aktivoidaksesi tämä tila. 10 eri 
imutehoa.
• Lyhyt painallus vaihtaa imutehoa.
• Pidä painettuna 1,5 sekunnin ajan sammuttaaksesi.

ON / OFF Vibraattori
• Pidä painettuna 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi tämä tila. 10 eri 
värähtelytaajuutta.
•  Lyhyt painallus vaihtaa imutehoa.
• Pidä painettuna 1,5 sekunnin ajan sammuttaaksesi.

TUOTTEEN TIEDOT

Värähtelytaajuuksia: 10
Materiaali: ABS + Terveyssilikoni
Väri: Purppura ja pinkki
Akku: 600mAh
Latausaika: 2.5h
Käyttöaika: 1h
Maksimi imuteho: 150mAh
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LATAUSPISTOKE

1. Aseta latauskaapeli paikalleen; kun vihreä valo vilkkuu, tuote latautuu.
2. Kun tuote on ladattu, valo ei enää vilku.
3. Suositeltu latausaika on 2.5 tuntia.

KUINKA PITÄÄ TUOTE PUHTAANA?

1. Puhdista tuotteen käyttöosat lämpimällä vedellä tai desinfioivalla saippualla. Lopuksi huuhtele 
kuumalla vedellä.
2. Kuivaa tuote hellästi puhtaalla liinalla tai pyyhkeellä.
3. Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

HYVÄ TIETÄÄ:

1. Tämä tuote on vain aikuisille. Pidä se lasten ulottumattomissa.
2. Älä käytä ylimääräistä voimaa tuotteeseen.
3. Tämä on henkilökohtainen tuote. Älä jaa sitä muiden kanssa. Lopeta käyttä heti, jos tuntuu 
epämukavalta.
4. Jos tuote on rikki, älä käytä sitä.

HUOLTO

1. Pese tuote käytön jälkeen normaalilämpöisellä vedellä ja suihkusaippualla.
2. Pyyhi kuivaksi pyyhkeellä pesun jälkeen ja säilytä sitten kuivassa huoneenlämpöisessä paikassa.
3. Vältä korkeita lämpötiloja ja likaa. Älä aseta suoraa auringonvaloa.
4. Lataa vähintään kerran kolmessa kuukaudessa välttääksesi akun vanhenemisen, jos sitä ei käytetä 
pitkään aikaan.

VAROITUKSET JA HUOMIOT:

(1) Lataa lelu ennen käyttöä.
(2) Käytä vain vesiliukoisia liukuvoiteita. Käsivoide/rasva tai silikoniliukoinen voiteluaine voi vaurioittaa 
tuotteen pintaa pysyvästi. Puhdista vibraattorit huolellisesti käytön jälkeen.
(3) Lue ohjeet ennen käyttöä.
(4) Pidä poissa lasten ulottuvilta.
(5) Raskaana olevan naisen on neuvoteltava lääkärin kanssa ennen käyttöä.
(6) Älä käytä, jos silikonikerros on rikki.

Huomio: Älä jaa samaa lelua muiden kanssa, koska lelu kuuluu henkilökohtaisiin hygieniatuotteisiin.

FAQ

(1) Lelun vibraattori ei toimi, kun painiketta painetaan pitkään, mutta lelu ei käynnisty? Normaalisti virta 
on loppu eli lataa uudelleen.
(2) Valkoinen LED-valo ei sytty, kun vibraattori latautuu? Varmista, että vibraattori ja latauslaite on liitetty 
oikein. Kytke virtalähde ja virtapistoke uudelleen tai varmista onko vibraattori jo ladattu täyteen.
(3) Sammuta ja käynnistä uudelleen, jos ohjelmavirhe ilmenee.

PUHDISTUS, VARASTOINTI, TURVALLISUUS

(1) Puhdista vibraattori huolellisesti aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Voit käyttää lämmintä vettä ja 
antibakteerista saippuaa. (älä käytä kuumaa vettä, jonka lämpötila on yli 80 C) Huuhtele sitten jäämät 
puhtaalla vedellä ja lopuksi kuivaa varovasti kuivalla pyyhkeellä tai kuitukangaspaperilla.



(2) Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, bensiiniä tai asetonia.
(3) Älä pidä vibraattoria suoraan alttiina korkealle lämpötilalle tai auringonpaisteelle.
(4) Pidä vibraattori puhtaassa ja kuivassa paikassa sekä erillään muista vibraattoreista.

TAKUU

(1) Jos sinulla on laatuongelmia, jotka johtuvat tuotteen materiaalista, valmistusprosessista ja tuotteen 
toiminnasta. Ota yhteyttä myyjään.
(2) Takuu ei kata virheellistä käyttöä, vahingossa tapahtuvaa putoamista, pitkäaikaista kulumista tai 
tuotteiden purkamisesta aiheutuvia ongelmia.

HUOMAUTUKSET:
Lue kaikki seuraavat turvallisuusohjeet ennen käyttöä, muuten se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, 
loukkaantumisen tai vahingoittaa ympäristöä tai muuta omaisuutta.
1. Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja alaikäisten käyttö on kielletty.
2. Lopeta tuotteen käyttö, jos tunnet epämukavuutta.
3. Säännöllinen tarkastus on tarpeen. Lopeta käyttö, jos tuotteessa on vaurioita.
4. Tämä tuote sisältää herkkiä elektronisia osia. Jos akku putoaa, palaa, puhkeaa tai litistyy, se voi 
vaurioitua. Jos epäilet, että tuote tai akku on vaurioitunut, lopeta sen käyttö. Koska se voi aiheuttaa 
ylikuumenemista.
5. Älä yritä vaihtaa akkua itse. Valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tulee vaihtaa tuotteen 
litiumakku. Virheellinen vaihto tai korjaus voi vahingoittaa akkua ja aiheuttaa ylikuumenemisen tai 
loukkaantumisen. Akku on poistettava ennen tuotteen hävittämistä. Akun virta on katkaistava ennen 
irrottamista, ja akku on hävitettävä turvallisesti. Kierrätä se tai hävitä se erillään kotitalousjätteestä. Älä 
polta akkua.
6. Lataa tuote käyttämällä mukana tulevaa kaapelia virtasovittimessa, joka on sovellettavien kansallisten 
määräysten mukainen, tai yhtä tai useampaa seuraavista: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 
15285, ITU L. 1000 Tai muut soveltuvat matkapuhelimen virtalähteen yhteentoimivuusstandardit. Lataa 
vain sovittimilla, jotka ovat sovellettavien kansainvälisten ja alueellisten turvallisuusstandardien (mukaan 
lukien IEC 60950) mukaisia, älä käytä vahingoittuneita kaapeleita, latureita tai lataaminen kosteassa
ympäristössä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, loukkaantumisen tai jonkun muun. Varmista, että olet 
liitettänyt tuotteen huolellisesti adapteriin, kun käytät USB-latausta.
7. Tuote täyttää voimassa olevat pintalämpöstandardit ja -rajat. Vaikka nämä standardit täyttyisivät, 
pitkäaikainen altistuminen kuumille pinnoille voi myös aiheuttaa epämukavuutta tai vammoja. Ole 
erityisen varovainen, jos kehosi reagoi herkästi kykyyn aistia lämpöä. On oltava varovainen, kun käytät 
sitä ihmisille, jotka ovat herkkiä lämmölle.

HUOM!
• Hiero laitteella yhtä kohtaa korkeintaan 15 min. ajan.
• Poista kaikki korut klitorisalueelta (esimerkiksi lävistykset) käytön ajaksi.
• Älä käytä kiihotinta haavaisella, ärtyneellä tai muuten vaurioituneella iholla.
• Tuote on magneettinen (magneettilataus), älä käytä laitetta sydämentahdistimen läheisyydessä.

PAKKAUSTIEDOT:
Lahjapakkaus, Käyttöopas, Laite, USB-kaapeli.

Jos sinulla on kysyttävää, niin ole meihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla.

• Puhelinnumero: 0505454200
• Sähköpostiosoite: info@sain.fi


