
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.

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

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