
1. Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi päälle/pois päältä. Sininen valo syttyy päälle 
kytkemisen jälkeen.
2. Kun virta on päällä, paina virtapainiketta kahdesti nopeasti siirtyäksesi lämmitystilaan (punainen valo 
palaa) ja paina uudelleen poistuaksesi lämmitystilasta (punainen valo sammuu).
3. Paina käynnistystilassa virtapainiketta aktivoidaksesi G-pisteen vibraattorin + teleskoopin (tai heilurin)  + 
klitorisvibraattorin. Paina  virtapainiketta vaihtaaksesi värinän taajuutta.
4. Tuote sammuu, kun pidät virtapainiketta pohjassa yli kahden sekunnin ajan. Jos tikku on pidennetyssä 
tilassa, paina sammutuspainiketta nollataksesi.

TYÖMIES-KÄYTTÖOHJEET

Piilotettu latauspisteON/OFF-käynnistyspainike
• G-pisteen kiihottimen käynnistys
• Klitoriskiihottimen käynnistys
• Työntö- ja keinuominaisuuden käynnistys
• Värinätaajuuden muuttaminen

1. Huuhtele ennen käyttöä puhtaalla vedellä tai suihkugeelillä ja pyyhi sitten kuivaksi.
2. Levitä voiteluaine tasaisesti tuotteeseen kuivuuden aiheuttaman kitkan välttämiseksi.
3. Tuotteen käytön jälkeen huuhtele tuote puhtaalla vedellä tai suihkugeelillä, kuivaa ja säilytä 
huoneenlämpöisessä paikassa.
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KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEEN OHJEET

A: G-pisteen värinäpainike

1. Käynnistä G-pisteen värinätoiminto painamalla G-pisteen värinäpainiketta, jolloin sininen valo vilkkuu.
2. Paina G-Piste painiketta lyhyesti uudelleen vaihtaaksesi taajuutta. Eri taajuuksilla on eri värinätilat. 
Tuotteessa on seitsemän eri värinätilaa.
3. Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia sammuttaaksesi G-pisteen värinätoiminnon.

B: Teleskoopin käynnistyspainike

1. Käynnistä teleskooppinen keinu painamalla teleskooppikääntöpainiketta, jolloin sininen valo vilkkuu.
2. Paina painiketta uudelleen vaihtaaksesi 5 eri taajuutta.
3. Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia, jolloin sininen valo välähtää ja teleskooppinen keinutoiminto 
sammuu.

C: Klitoriskiihottimen käynnistyspainike

1. Paina käynnistystilassa klitoriksen värähtelypainiketta ja aktivoi klitorisvärinätoiminto käyttöön,
2. Paina klitorisvärinäpainiketta vaihtaaksesi 5 eri taajuutta.
3. Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia, jolloin sininen valo välähtää ja klitorisvärinätoiminto sammuu.

SWING/HEILURITOIMINTOJEN OHJEET

1. Paina sammutustilassa G-pisteen tärinäosaa sormella noin 5 cm alaspäin. Liikuta sitä sitten varovasti ja 
varmista, että teet sen varovasti, enintään 45 asteeseen. Vapauta lopuksi kätesi ja tuote on kuten kuvassa;
2. Kytke tuotteen swing-toiminto päälle, tuote siirtyy heiluritilaan.
3. Paina teleskooppipainiketta siirtyäksesi ei toimintoihin, joita on yhteensä 5.
4. Sammuta kone ja suorista tuotetta varovasti käsin kääntääksesi kääntötoiminnon pois päältä.
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LATAUSOHJEET

Mukana olevan USB-kaapelin käyttäminen tuotteen latausporttiin lataamista varten.

1. Käytä USB-kaapelia liittääksesi suoraan tietokoneeseen latausta varten tai käytä matkapuhelimen USB-
liitäntää ladataksesi pistorasiasta.
2. Merkkivalo vilkkuu, kun tuote latautuu.
3. Latausjännite on 5 V.
4. Merkkivalo palaa jatkuvasti, kun tuote ladattu täyteen. Se latautuu täyteen noin 4 tunnissa. Älä ylilataa 
tai jätä tuotetta lataukseen liian pitkäksi aikaa.
5. Et voi käyttää tuotetta latauksen aikana. Irrota virtalähde täyteen latauksen jälkeen ja voit käyttää sitä.

OMINAISUUDET

Tämä tuote on hyvinvointituote naisille. Se stimuloi herkkiä osia voimakkaan tärinän ja teleskooppisen 
keinun avulla, jotta keho voi nauttia maksimaalisesti.

HUOLTO

1. Pese käytön jälkeen normaalilämpöisellä vedellä ja suihkusaippualla.
2. Pyyhi kuivaksi pyyhkeellä pesun jälkeen ja säilytä huoneenlämmössä kuivassa paikassa.
3. Älä pese painiketta. Estä nesteen pääsy painikkeeseen oikosulun välttämiseksi.
4. Pidä suojassa korkeista lämpötiloista ja lialta. Pidä poissa suorasta auringonvalosta.
5. Jos et ole käyttänyt tuotetta pitkään aikaan, lataa se vähintään kolmen kuukauden välein estääksesi 
akun vanhenemisen.

G-pisteen kiihotin

Hauras kohta - älä taivuta yli 
45 asteen kulmaan  

Työntö- ja keinuominaisuus

Klitoriskiihotin



VIKAOHJEET

1. Kun tuote ei käynnisty, tarkista onko siinä ole virtaa. Lataa se ennen käyttöä.
2. Latauksen jälkeen virta ei mene päälle? Tarkista, toimiiko latausilmaisin (valo) normaalisti tai onko 
latauskaapeli vaurioitunut.
3. Kun tärinän ja keinumisen tunne on heikko, lataa se ennen käyttöä.
4. Jos käynnistys epäonnistuu, sammuta ja käynnistä uudelleen. 

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.

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.

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

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


