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Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto poky-
ny k použití a uchovejte je pro další použití.

Vlastnosti výrobku:
- vyroben z jemného silikonu
- silikonový materiál je hladký, snadno čistitelný, bezpečný a zdravotně nezávadný
- možné nastavení vibračních frekvencí od nejnižší po nejvyšší
- napájení pomocí 2 ks baterií 1,5 V AAA
- tichý, s výkonným motorem, nenarušuje atmosféru
- jednoduchá údržba

Rady pro používání:
Vibrátor je prioritně určen pro stimulaci vagíny a klitorisu.
Vytvořte si romantickou atmosféru, ztlumte světla, nastavte si příjemnou teplotu v místnosti, aromaterapii, pusťte 
si hudbu, vypněte svůj mobilní telefon a navoďte si příjemnou náladu.
Začněte masáží krku, hrudi, paží, ušních lalůčků, stehen atd. 
Dotýkejte se různě citlivých částí Vašeho těla. 
Dotýkejte se erotogenních zón, kde je kůže velmi citlivá, ke zvýšení Vašeho potěšení. 
Vsuňte vibrátor do vagíny a objevte Vaše potěšení. 
Výrobek použijte Vy, nebo Váš milenec.

Použití
- odšroubujte kryt bateriového pouzdra
- vložte baterie, při vkládání dbejte na jejich správnou polaritu
- zašroubujte uzávěr zpět, pomocí otočného spínače zapněte a nastavte si optimální vibrační frekvenci

Popis částí:

Parametry výrobku:  
Materiál: silikon + ABS 
Rozměry: 175 x 35 mm
Váha:  125,5 g (bez baterií)
Hlučnost: ≤ 65dB
Napájení: 2 ks baterie 1,5 V AAA (nejsou součástí balení, doporučujeme používat alkalické baterie)
Ovládání: OFF/ON/nastavení vibrací

VIBRÁTOR PASSION
model: SB-8142
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Upozornění: 
Neponechávejte baterie v uskladněném vibrátoru.
V rámci Vašeho zdraví se vyhněte sdílení výrobku s jinými osobami.
Po i před použitím vždy vibrátor očistěte, opláchněte vlažnou vodou a osušte.
Pozor! Při mytí vibrátoru dávejte pozor, aby mycí prostředky nezatekly do motůrku, baterií, regulátoru  
nebo kontaktů!
Vyvarujte se skladování vibrátoru při abnormálních teplotách. Nejvhodnější způsob uskladnění je při pokojové 
teplotě.
Baterie, které jsou vybité, nebo se sníženým potenciálem energie vyměňte za nové! Nekombinujte různé druhy  
a typy baterií, může dojít ke zkratu a poškození pomůcky.
Pokud pro Vás používání vibračního zařízení není dostatečně jemné, nebo cítíte jakoukoliv bolest, okamžitě výro-
bek přestaňte používat.
Uchovejte výrobek mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

Tipy a triky s vibrátorem: 
Vložte vibrátor do prezervativu a ten zauzlujte. Pak jej můžete libovolně používat pod vodou ve vaně.
Erotické pomůcky doporučujeme používat s kvalitními lubrikačními gely. Nejen, že Váš prožitek bude příjemnější  
a intenzivnější, ale také chráníte pomůcky před poškozením materiálu.
Análně nepoužívejte vibrátor „bez patky“ - hrozí jeho zaklouznutí.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení.
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo 
v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, pro-
dukt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem 
správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených 
sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-
ních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. 
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci to-
hoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte 
na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení.
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přilo-
ženém návodu k použití. Na reklamaci
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili 
či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku 

v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou 

výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 
běžnému opotřebení... )

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatic-
kými podmínkami, prašností, nevhodným použitím 
apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, 
nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetí-
žením, použitím nesprávných dílů, nevhodného 
příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny 
v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. 
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v zá-
vislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabez-
pečeny proti mechanickému poškození při přepravě 
nese riziko případné škody výhradně majitel.




