
TALONMIES-KÄYTTÖOHJEET

Power-nappi
• Paina pitkään laittaaksesi tuote päälle tai pois.
• Lyhyt painallus vaihtaa vibraattorin taajuuksia.

+nappi
• Paina pitkään aktivoidaksesi heilurin ja 
työnnön.

Liekki-nappi
• Lyhyt painallus aktivoi älykkään lämmityksen.

Liekki-nappi
• Lyhyt painallus aktivoi 
älykkään lämmityksen.

Power-nappi
• Paina pitkään laittaaksesi tuote ja 
ominaisuudet päälle tai pois.
• Lyhyt painallus muuttaa taajuuksia.

Kaksipistettä -nappi
• Magneettinen USB lautausportti.

TIETOA TUOTTEESTA

• Toiminnallisuudet: Työntö, heiluri, vibraatio.
• Kauko-ohjaus: Langaton kaukosäädin.
• Älykäs lämmitys: Jatkuva lämmön ylläpito 38-42 
asteessa.
• Lataus: USB magneettinen lataus.
• Käyttö: Vain aikuisille.
• Pakkauksen sisältö: 1 vibraattori + 1 kaukosäädin, 
1 USB latauskaapeli, Ohjeet.

Materiaali: Terveyssilikoni + ABS
Jännite: 3,7v
Akku: 1000mAh
Vesitiiveys: IPX5
Väri: Vaalea iho
Ohjelmat: seitsemän eri ohjelmaa
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KÄYTTÖOHJEET

1. Käytä tuotteen kanssa laadukasta liukuvoidetta tarvittava määrä.
2.  Kaukosäädin toimii 10 metrin säteellä vibraattorista. 

LATAUSOHJEET

Paikanna magneettinen latausportti tuotteet tuotteen alaosasta. Latauksen aikana sininen valo vilkkuu. 
Kun valo ei enää vilku vaan palaa yhtä jaksoisesti, on tuote ladattu täyteen.

AKKUOHJEET

1. Vibraattorissa on sisäänrakennettu kiinteä lithium-ion -akku. Akku saavuttaa maksimi tehonsa toisella 
ja kolmannella latauskerralla. Vibraattori toimii parhaiten, kun akku on ladattu täyteen ennen käyttöä.
2. Irrota tuote latauksesta, kun akku on täynnä. Jatkuva ylilataaminen lyhentää akun käyttöikää.
3. Kierrätä tuote samoin kuin mikä tahansa elektroninen laite. Suosittelemme viemään tuotteen sille 
tarkoitettuun kierrätyspisteeseen.

HUOMIOITA

1. Tuote on tarkoitettu vain aikuisille.
2. Voit käyttää tuotteen kanssa kondomia hygienian turvaamiseksi.
3. Suosittelemme käyttämään liukuvoidetta tuotteen kanssa.
4.  Säilytä kuivassa paikassa poissa suoralta auringonvalolta.
5. Lopeta käyttö heti, jos olo tuntuu epämukavalta.
6. Älä käytä puhdistamiseen mitään alkoholi tai kaasupohjaisia puhdistustuotteita. Puhdista tuote 
saippualla ja lämpimällä vedellä.

YLLÄPITO

1. Suosittelemme lataamaan tuotteen käyttämällä 5V/1000MA laturia.
2. Puhdista tuote huolellisesti ennen käyttöä.
3. Pese puhtaalla vedellä käytön jälkeen. Voit käyttää neutraalia saippuaa puhdistamiseen veden kanssa. 
Huuhtele lopuksi lämpimällä vedellä. Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa.
4. Älä säilytä tuotetta suorassa auringon valossa, kuumassa paikassa, raskaan kuorman alla tai likaisessa 
ympäristössä.

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.
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Varotoimenpiteet
[Varoitus] Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun, loukkaantumisen tai tuotteen tai muun omaisuuden vaurioitumisen. Ennen käyttöä lue
kaikki alla olevat turvallisuustiedot.
1. Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille.
2. Jos tunnet olosi epämukavaksi käytön aikana, lopeta käyttö. Ole erityisen varovainen
käyttäessäsi heiluritoimintoa.
3. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu anaalikäyttöön.
4. Tarkista säännöllisesti, onko tuote vaurioitunut. Lopeta käyttö, jos se on vaurioitunut.
5. 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 olla
vaurioitunut ja vaarallinen.
Ylikuumenemisen tai vamman aiheuttaminen;
6. Älä yritä vaihtaa akkua itse. Vain valtuutetun huoltoliikkeen tulee vaihtaa tuotteen litiumioniakku.
Virheellinen vaihto tai korjaus voi vahingoittaa akkua, mikä voi johtaa ylikuumenemiseen tai
loukkaantumiseen. Ennen kuin tuote hävitetään, akku on poistettava, virta on katkaistava ennen
akun irrottamista ja akku on hävitettävä turvallisesti. Akku on tuotteesta erikseen ja kierrätettävä tai
hävitettävä roskat. Älä polta akkua.
7. Jos haluat ladata tuotteen, käytä mukana olevaa kaapelia sovellettavien maamääräysten
mukaisesti tai seuraavia yhtä tai useampaa vakiovirtasovitinta: EN301489-34, IEC62684, YD / T
1591-2009, CNS 15285, ITEL.1000 tai muut soveltuvat matkapuhelimen virtalähteiden
käytettävyysstandardit. Käytä vain sellaisia, jotka ovat sovellettavien kansainvälisten ja alueellisten
turvallisuusstandardien (mukaan lukien IEC60950) mukaisia sovittimen latausta; vaurioituneiden
johtojen tai laturien käyttäminen tai lataaminen kosteassa ympäristössä voi aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun, loukkaantumisen tai vahingoittaa tuotteita tai muuta omaisuutta. Ennen kuin liität
sovittimen pistorasiaan, varmista, että USB-kaapeli on kytketty kunnolla virtalähteeseen.
8. Tuote täyttää voimassa olevat pintalämpöstandardit ja rajoitukset. Kuitenkin jopa näissä rajoissa
pitkä jatkuva kosketus kuumien pintojen kanssa voi myös aiheuttaa epämukavuutta tai vammoja,
jos kehosi näyttää reagoivan lämpöön. Ole tietoinen lämmön aistimiskyvyn tilasta; ole 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


