
MUSTIKKA-KÄYTTÖOHJEET

TUOTETIETOJA

• FDA sertifioitu silikoni.
• Huippulaaduksas silikoni antaa sinulla aidon ihontuntuisen kokemuksen.
• Taipuisa.
• Ei sisällä Phthlate -partikkeleita.
• Turvallinen.

VESITIIVIS

Tuote on tehty erittäin laadukkaalla ruiskuvalumuotilla, joka takaa lähes 100% eheän pinnan. Tämä takaa 
erittäin korkean vesitiiveyden. Kun latauskaapeli on irti tuotteesta, menee portti materiaalista johtuen 
täysin kiinni ja tekee tuotteesta vesitiiviin.

YKSITYISKOHDAT 

• Tuote on varustettu erittäin tehokkaalla moottorilla ja erittäin isolla Lipo-akulla.
• Tuotteessa on 10 eri vibraatiotaajuutta.
• Tuote on uudelleen ladattava. Tuote on ergonomisesti muotoiltu ja sopii vartalolle täydellisesti.
• Latausaika on noin 2 tuntia ja käyttöaikaa jopa 1 tunnin yhdellä latauksella.

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.

Voimakas vibraatio
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FDA terveyssilikooni Latausportti

ON: Paina 2 sekunnin ajan
OFF: Paina 2 sekunnin ajan
Vibraatio: Paina 1 sekunnin ajan 
(7 eri taajuutta)



TURVALLISUUSOHJEET

Pidä huolta hygieniasta ja vältä tuotteen jakamista muiden kanssa. Lopeta käyttö heti, jos olo tuntuu 
epämukavalta.  Puhdista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Pese puhtaalla vedellä käytön jälkeen. Voit 
käyttää neutraalia saippuaa puhdistamiseen veden kanssa. Huuhtele lopuksi lämpimällä vedellä. Säilytä 
tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa. Jos tuote on rikkoutunut, lopeta käyttö välittömästi. Älä säilytä 
tuotetta suorassa auringon valossa, kuumassa paikassa, raskaan kuorman alla tai likaisessa ympäristössä.

KÄYTTÖOHJEET

• Paina virtanappia kahden sekunnin laittaaksi tuotteen päälle. Lyhyt painallus muuttaa vibraattorin 
taajuutta. Tuotteessa on seitsemän eri värähtely taajuutta.
• LED valo vilkkuu himmeästi, kun tuotteen teho on loppumassa.
• Liitä tuotteen USB latauskaapeli latausporttiin ja lataa tuote. Kun lataus on onnistuneesti käynnissä, 
palaa LED valo kirkkaasti.

PUHDISTUS JA SÄILYTYS

• Puhdista tuote huolellisesti ennen käyttöä.
• Pese puhtaalla vedellä käytön jälkeen. Voit käyttää neutraalia saippuaa puhdistamiseen veden kanssa.
• Huuhtele lopuksi lämpimällä vedellä. Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa.
• Älä säilytä tuotetta suorassa auringon valossa, kuumassa paikassa, raskaan kuorman alla tai likaisessa 
ympäristössä. Lopeta käyttö heti, jos olo tuntuu epämukavalta.
• Älä käytä puhdistamiseen mitään alkoholi tai kaasupohjaisia puhdistustuotteita. Puhdista tuote 
saippualla ja lämpimällä vedellä.

USB LATAUSPORTTI

Latauspistoke PC Autolaturi



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
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.

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

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


