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Návod na obsluhu vibrátor pro páry Sweet 
Smile 
Vibrátor se dvěma motorky z exkluzivní Smile edice je ideálem mezi nabíjecími vibrátory pro 
ženy a slouží ke stimulaci klitorisu a G-bodu. Vhodný pro použití ve dvou při milování. Díky 
velmi flexibilnímu tvaru umožňuje rychlé, nekomplikované změny polohy. 
 

Použití 
Vibrátor se ovládá pomocí jednoho tlačítka. Stisknutím tlačítka na 2 vteřiny se vypne / zapne. 
Při dalším stisku vám nabídne: 

 7 vibračních módů. 
 

Vibrátor je odolný proti stříkající vodě, nelze tedy ponořit celý do vody. 

Specifikace 
 K plnému nabití vibrátor potřebuje cca 2 hodiny  
 Při nabíjení světlo bliká. Když je vibrátor plně nabit světlo svítí nepřerušovaně. 
 K nabíjení je možné použít jakýkoliv nabíjecí adaptér. Nenabíjejte v blízkosti vody. 
 Při použití USB portu v počítači se produkt nebude nabíjet, pokud váš počítač přejde do 

režimu spánku. 
 Doba vibrací je cca 1 hodina – záleží na zvoleném vibračním módu. Módy se silnější vibrací 

vybíjí vibrátor rychleji. 
 Produkt se nebude nabíjet, pokud je příliš horko (+45°C). 
 Nepřetáčejte vibrátor do nepřirozeného tvaru ani nepřekračujte pružnost ohebného ramena. 

Upozornění 
Pro příjemné a bezpečné používání doporučujme používat pouze lubrikační gely na vodní bázi. 
Krémy na ruce nebo silikonové lubrikační gely mohou silikonový povrch vibrátoru poškodit. Pokud 
budete používat masážní oleje, ujistěte se, že jste vibrátor po použití dostatečně vyčistili.  
Tento produkt není určen pro děti. Pokud jste těhotná, konzultujte použití se svým lékařem. Pokud 
je silikonová vrstva poškozena, přestaňte produkt používat. 
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Čištění, skladování a bezpečnost 
Před a po každém použití produkt důkladně vyčistěte. Můžete použít teplou vodu a antibakteriální 
mýdlo (nepoužíváte horkou vodu nad 80°C). Nakonec vysušte ručníkem, který nepouští chlupy. 
Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo acetonu. 
 
Nenechávejte na přímém slunečním záření. Také je zakázáno vystavovat produkty vysokým 
teplotám. Nedávejte do mikrovlny ani do myčky. Uchovávejte na čistém a suchém místě, skladujte 
odděleně od ostatních produktů z jiných materiálů.  
 
Doporučené příslušenství: 
Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml 
Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml 
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Sklad & výdejna:  
Bystrá 761/10, 19300 Praha 9 
Zákaznická linka: 222 224 060 
E-mail: podpora@sexshopik.cz 
 


