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PLWIBRATOR FANTASY
model: S022

Instrukcja obsługi 
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Prosimy o dokładnie zapoznanie 
się z instrukcją obsługi i zachowanie jej, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. 

Właściwości produktu:
- wykonany z miękkiego silikonu,
- materiał silikonowy jest gładki, łatwy do utrzymania w czystości, bezpieczny i nieszkodliwy dla zdrowia,
- możliwość regulacji częstotliwości wibrowania,
- zasilanie z 2 szt. baterii 1,5 V typu AAA (nie są dostarczane z produktem)
- cichy, napędzany wydajnym silniczkiem, nie zakłóca spokoju w otoczeniu i chroni Twoją prywatność,
- zapewnia intensywne doznania i jest stylowy,
- elegancki wygląd, łatwy w utrzymaniu. 

Jak używać: 
Stwórz romantyczną atmosferę, przyciemnij światła, ustaw komfortową temperaturę, użyj olejków 
zapachowych, nastaw relaksującą muzykę, wyłącz telefon i wpraw się w przyjemny nastrój.
Zacznij od masowania szyi, piersi, ramion, płatków uszu, wnętrza ud, itd. Dotykaj wszystkich wrażliwych 
części ciała.
Dotykaj miejsc, takich jak łechtaczka, wargi sromowe lub wejście do pochwy, na których skóra jest bardzo 
wrażliwa, aby zwiększyć uczucie przyjemności.
Włóż wibrator do pochwy i daj się ponieść namiętności.
Wibratora możesz używać Ty lub twój partner.
 
Sposób użycia: 
Kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara poluzuj pokrywę komory baterii i zdejmij ją.
Włóż baterie (najlepiej alkaliczne) do komory, zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.
Załóż pokrywę na swoje miejsce i zabezpiecz ją przekręcając w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Przy pomocy pokrętła wybierz odpowiednią częstotliwość wibracji.

Opis elementów:
- 

- komora baterii

funkcjonalna 
część  

silikonowa

przycisk sterujący
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Dane techniczne: 
Materiał: silikon + ABS
Wymiary: 22,9 x 4,2 cm
Masa: 178g (razem z bateriami)
Poziom hałasu: ≤ 50 dB
Zasilanie: 2 sz. baterii 1,5 V typu AAA (nie są dostarczane z produktem – zalecamy używanie baterii alkalicznych)

 
Sterowanie:   
OFF/ON/wybór częstotliwości wibracji (9 trybów) 

Ostrzeżenia:
Nie wolno pozostawiać baterii w nieużywanym przez dłuższy okres wibratorze.
W trosce o swoje zdrowie należy unikać dzielenia się produktem z innymi osobami.
Po i przed użyciem należy go zawsze wyczyścić (obmyć w letniej wodzie i wysuszyć).
Jeżeli podczas używania wibratora odczuwamy dyskomfort lub ból, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
Nie wolno używać uszkodzonego produktu.
Produkt należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Jeżeli wibrator nie będzie używany przez dłuższy okres, należy wyjąć z niego baterie.
Nie wolno dopuścić do kontaktu produktu z rozpuszczalnikami organicznymi.
 
Porady dotyczące używania wibratora: 
Włóż wibrator do prezerwatywy i zawiąż ją. Możesz wtedy dowolnie używać zanurzonego w wodzie  
np. w wannie. Używaj wysokiej jakości lubrykantów.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do 
odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie 
przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw 
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa 
utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku 
nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli 
dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających 
się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie 
użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź 
narzędzi itp.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w 
druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego 
przedmiotu odpowiada jego właściciel.


