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Návod	na	použitı́	vibračnı́ho	vajı́čka	Cry	Baby	2	

Jedná se o bezdrátově ovládaný elegantní stimulátor s 12 vibračními programy. Povrch vibračního 

vajíčka vyroben z ABS plastu na povrchu potažen silikonem, který je hedvábně jemný a hladký. 

Dosah dálkového ovládaní je až 30 m. Přes stěnu paneláku signál prostoupí bez problémů. 

Ovládánı́	

Před prvním použitím vajíčka otevřete kryt na baterie (posunutím otočné spodní části před tlačítko 

ON na čárku s šipkou) a odstraňte plastové ochranné kolečko, které brání zapnutí vajíčka. Poté 

vložte přiloženou baterii do dálkového ovladače. 

Pro zapnutí otočte spodní části vajíčko do polohy ON (tím dojde k aktivaci vajíčka), nyní zapněte 

dálkový ovladač spodním tlačítkem – rozsvítí se LCD displej v poloze 01 a vajíčko začne vibrovat 

na nejnižší úrovni. Stlačením šipek nahoru nebo dolů si můžete regulovat jeden z 12 vibračních 

programů. 

Pro vypnutí stiskněte spodní tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači a vajíčko dejte do polohy OFF 

Upozorněnı́	

Pro příjemné a bezpečné používání doporučujme používat 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 vibrační vajíčko po použití dostatečně vyčistili.  

Tento produkt není určen pro děti. Pokud jste těhotná, konzultujte použití se svým lékařem. Pokud je 

plastová vrstva poškozena, přestaňte produkt používat. 

C� ištěnı́,	skladovánı́	a	bezpečnost	

Je 100% voděodolné. Můžete si ho tedy sebou vzít do vany nebo do sprchy. 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. 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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