
Vibrátor APHOJOY LUCKY ROTATING rabbit – podrobný návod

1. Nabijte zařízení. Na spodní straně naleznete dva kovové piny. Zde přiložte magnetický USB kabel 
podle polarity tak, aby byly oba piny v kontaktu s nabíječkou.

2. Zapnutí: Vibrátor zapněte tak, že prostřední tlačítko power na rukojeti podržte po dobu 3 vteřin. Po 
tomto kroku se LED podsvícení tlačítek rozsvítí.

3. Krátkým stiskem vrchního tlačítka se symbolem vlnky zapnete vibrace na špičce vibrátoru. Dalšími 
krátkými stisky měníte jednotlivé vibrační režimy. Pro pozastavení vibrací podržte tlačítko po dobu 3 
vteřin.

4. Krátkým stiskem spodního tlačítka se symbolem šipek zapnete rotátor. Dalšími krátkými stisky 
měníte intenzitu rychlosti rotátoru směrem nahoru a následně dolů. Pro pozastavení rotační fuknce 
podržte tlačítko po dobu 3 vteřin.

5. Krátce stiskněte prostřední tlačítko se symbolem power a spustíte vibrace stimulátoru. Dalšími 
krátkými stisky měníte jednotlivé režimy vibrací. Pro pozastavení vibrací stimulátoru zde funkce 
neexistuje. Dlouhým podržením tlačítka power vypnete vibrátor úplně. Pro opětovné zapnutí bez 
stimulátoru opakujte bod 2.

4. Vypnutí: Podržte prostřední tlačítko power po dobu 3 vteřin a vibrátor se ihned vypne.

Funkce:

Vibrátor APHOJOY LUCKY ROTATING má 3 výkonné a tiché motory, které můžete spouštět 
nezávisle na sobě. Můžete si tak zvolit vlastní kombinaci dle vašich preferencí. Vybírejte z 10 
vibračních režimů obou motorů a jednu ze 7 rychlostí rotátoru. Vibrátor je vodotěsný pro použití ve 
sprše či ve vaně.

Údržba:

1. Zařízení po použití opláchněte teplou vodou, použijte čistič na erotické pomůcky a nechte jej 
pořádně vyschnout.

2. Uložte zařízení zpět do krabičky nebo do pytlíčku a uschovejte jej na tmavém a suchém místě.

Ostatní pokyny:

Vždy používejte pouze gely na vodní bázi. Ostatní báze mohou poškodit povrchovou úpravu výrobku. 
Na takovéto poškození se nevzahuje reklamace. Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty, horkými 
předměty a nikdy se sami nepouštějte do opravy výrobku.

Baterie:

Baterie ve vibrátoru je vestavěná a nedoporučujeme její vlastní výměnu. Vždy používejte pouze 
nabíječku, která byla součástí balení.

Děkujeme, že jste si náš produkt zakoupili a přejeme Vám mnoho zábavy.


