
         
 
 
 
 

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvilek.
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pro Českou republiku a Slovensko 
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Nabíjení 

Připněte magnetický kontakt nabíječky na ovládací tlačítka „+“ a „
nabíječky klást odpor, otočte jej. 

 

 

 

 

V průběhu nabíjení bliká na vibrátoru
blikat a zůstane rozsvícená. Kontrolka zhasne po odpojení nabíječky ze zdroje elektrické energie.

Lubrikanty 

Používejte výhradně lubrikanty na vodní bázi. Použi

Čištění 

Doporučujeme použít jemný roztok mýdla a teplé vody, nebo přípravek určený k

Ovládání vibrací 

Vibrátor UMA má 7 úrovní vibrací a 7 pulzních programů.
Vibrátor zapnete stisknutím tlačítka „+“ po dobu 3 vteřin. Pro zvýšení 
pro snížení intenzity vibrací stiskněte tlačítko „
Pro přechod z plynulých vibrací do jednotlivých pulzních módů opakovaně stiskněte prostřední tlačítko „~“.
Vibrátor vypnete stisknutím tlačítka „-
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UMA – návod k použití 

nabíječky na ovládací tlačítka „+“ a „-„ vibrátoru UMA. Pokud bude kontakt 

u červená kontrolka. Až bude vibrátor plně nabitý, kontrolka přestane 
blikat a zůstane rozsvícená. Kontrolka zhasne po odpojení nabíječky ze zdroje elektrické energie.

Používejte výhradně lubrikanty na vodní bázi. Použití jiných lubrikantů může znehodnotit povrch hračky.

Doporučujeme použít jemný roztok mýdla a teplé vody, nebo přípravek určený k čištění erotických hraček.

Vibrátor UMA má 7 úrovní vibrací a 7 pulzních programů. 
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