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Vibrators PASSION 

Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 

 

Produkta īpašības: 

- Izgatavots no mīksta silikona 

- Silikona materiāls ir gluds, viegli tīrāmas, drošs un veselīgs 

- Iespējamais iestatījums vibrāciju frekvencēm ir no zemākās līdz augstākajai 

- Barošana izmantojot 2 gab. 1.5V AAA baterijas 

- Kluss un jaudīgs dzinējs nemazina atmosfēru 

- Vienkārša lietošana 

Padomi, izmantojot: 

Vibrators ir galvenokārt ir paredzēts, lai stimulētu maksti un klitoru. 

Radiet romantisku atmosfēru, ieslēdziet vakara gaismas, iestatiet komfortablu temperatūru telpā, 

aromterapiju, ieslēdziet mūziku, izslēdziet savu mobilo tālruni un sekojiet norādījumiem ar patīkamu 

garastāvokli. 

Sākat ar kakla, krūšu, roku, ausu galiņu vai gurnu masāžu utml. 

Pieskaroties dažādām jutīgām ķermeņa daļām. 

Pieskarties erogēnām zonām, kur āda ir ļoti jutīga, lai palielinātu savu baudu. 

Ievietojiet vibratoru makstī un atklājiet sevī jaunu baudu. 

Izmantojiet vibratoru vienatnē vai kopā ar savu partneri. 

Lietošana: 

- Atskrūvējiet akumulatora nodalījuma vāku 

- Ievietojiet baterijas, ievietojot jāpievērš uzmanība, lai būtu pareizā polaritāte. 

- Aizskrūvējiet vāciņu, izmantojiet rotācijas slēdzi un iestatiet optimālu vibrācijas frekvenci 
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Produkta specifikācijas: 

Materiāls: Silikona + ABS 

Izmēri: 175 x 35 mm 

Svars: 125,5 g (bez baterijām) 

Trokšņa līmenis: ≤ 65 dB 

Barošana: 2 gab. 1,5 V AAA baterijas (nav iekļauts, mēs iesakām izmantot sārma baterijas) 

Kontrole: OFF / ON / vibrācijas frekvenču iestatījumi 

 

Brīdinājums: 

Neatstājiet baterijas vibratora iekšpusē.  

Nekoplietojiet ierīci ar citiem, tas var kaitēt Jūsu veselībai. 

Pēc un pirms izmantošanas vibratoru notīriet, noskalojiet ar remdenu ūdeni un noslaukiet sausu. 

Uzmanību! Mazgājot vibratoru uzmanieties, lai mazgāšanas līdzekļi netiek motorā, bateriju korpusā, 

vai kontaktos! 

Neglabājiet vibratoru augstās temperatūrās. Vispiemērotākais veids, kā uzglabāt ierīci ir istabas 

temperatūrā. 

Baterijas, kas izlādējas vai samazinās potenciālā enerģija, ir jāapmaina pret jaunām! Nejauciet dažādu 

veidu baterijas var izraisīt īssavienojumu un kaitējumu ierīcei. 

Ja jūs izmantojot vibrācijas ierīci  jūtat ka nav pietiekami maiga vai sajūtat sāpes - pārtrauciet lietošanu. 

Glabāt produktu prom no bērniem un mājdzīvniekiem. 

Padomi un triki lietojot vibratoru: 

Pirms lietošanas ievietojiet vibratoru prezervatīvā un sasieniet to. Tad jūs varat brīvi izmantot to zem 

ūdens atrodoties piem., vannā. 

Seksa rotaļlietām, mēs iesakām izmantot augstas kvalitātes lubrikantus. Ne tikai tāpēc, lai jūsu pieredze 

būs patīkama un intensīva, bet arī, lai pasargātu iekārtu no bojājumiem. 

Izmantojot vibratoru anālām izpriecām, nelietojiet prezervatīvu, pastāv prezervatīva noslīdēšanas risks. 

 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta 

pārslogošanas rezultātā. 

 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot 

parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu 

līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku 

veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu 

apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.  

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5.  

apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir  

atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”  

 
Importēts no Čehijas republikas. 
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