
RUUSU-KÄYTTÖOHJEET

TUOTTEEN KÄYTTÖ (KUVA YLLÄ)

1. Lue nämä kohdat huolellisesti ennen käyttöä.
2. Painike (1): Pidä painettuna 3 sekuntia käynnistääksesi ja sammuttaaksesi imutoiminnon.
3. Painike (2): Pidä painettuna 3 sekuntia käynnistääksesi ja sammuttaaksesi vibraattorin.
4. Huuhtele puhtaalla vedellä ja aseta kuivumaan raikkaaseen ilmaan.

OMINAISUUDET

• Nimi: Ruusu vibraattori imutoiminnolla
• Materiaali: ABS+silikoni
• Tilat: 5 imutoimintoa/10 vibraatiota
• Paino: 140 g
• Latausaika: 2 h
• Käyttöaika: 1 h
• Äänitaso: ≤ 50 DB
• Vedenkestävyys: IPX5
• Jännite: 3,7 V
• Lataus: Magneettinen USB-uudelleenladattava

HUOMAUTUKSET

1. Varmista, että tuote on täysin ladattu ennen käyttöä.
2. Älä käytä tuotetta sen ollessa latauksessa.
3. Vesipohjaiset liukuvoiteet ovat suositeltuja käytön yhteydessä.
4. Älä upota tuotetta veteen vuotojen välttämiseksi.
5. Tämä tuote on tehty silikonista, joten pidä se erillään muista silikonituotteista.
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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.

TYYTYVÄISYYSTAKUU

• Jos olet tyytyväinen tuotteeseen, niin kerro ihmeessä siitä myös muille.
• Jos havaitset tuotteessa jotain ongelmia, niin ota meihin yhteyttä.

PAKKAUSTIEDOT

1 vibraattori, Käyttöohjeet, USB-kaapeli

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


