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Návod na použitı́ KamaSutra Natya 

Multi-stimulátor KamaSutra Natya je víceúčelový stimulátor pro páry se třemi motorky. Je 
vybaven ohebným tělem, které Vám umožní najít tu perfektní polohu a to jak s partnerem, tak i 
samostatně. Objevte nekonečné možnosti rozkoše a užijte si ty nejintenzivnější orgasmy. 

Ovládánı́ přı́mo na stimulátoru 

 

 

 

MOTOR 1 

Zapnutí: 

Krok 1 

Rychle klikněte na horní tlačítko (top button), tím vibrátor přejde do pohotovostního režimu (světlo 
začne blikat). 

Aktivace rytmu 

Krok 2 

Rychlým klikem na horní tlačítko aktivujte rytmy. 

Změna rytmu 
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Krok 3 

Krátkým stiskem na horní tlačítko změníte rytmus. 

Vypnutí 

Podržte horní tlačítko na 2 vteřiny 

 

MOTOR 2 

Aktivace motoru 2 – opakujte kroky jako u prvního motoru, akorát se spodním tlačítkem (bottom 
button). 

MOTOR 3 (DÁLKOVÁ OVLADAČ) 

Zapnutí 

Krok 1 

Rychlým dvojklikem na spodní tlačítko zapnete motor 3 

Změna rytmu 

Krok 2 

Rychlým klikem na spodní tlačítko změníte rytmus. Klikem na horní tlačítko změníte LED 
podsvícení. 

Vypnutí 

Krok 3 

Dodržením spodního tlačítka na 2 vteřiny vypnete motor 3. Podržením horního tlačítka na 2 sekundy 
vypnete LED podsvícení. 

 

Ovládánı́ dálkovým ovladačem 
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Zapnutí 

Krok 1 

Uveďte svou hračku do pohotovostního režimu následujícím způsobem: KROK 1. pro motory 1 a 2. 

Aktivace rytmu 

Krok 2 

Pro aktivaci prvního motoru na dálkovém ovladači rychle klikněte na horní tlačítko. Pro aktivaci 
druhého motorku naopak na dálkovém ovladači klikněte na spodní tlačítko na. 

Změna rytmu 

Krok 3 

Krátkým stiskem horního tlačítka na dálkovém ovladači dojde ke změně rytmu u prvního motoru, 
krátkým stiskem dolního tlačítka dojde ke změně rytmu u druhého motoru. 

Vypnutí 

Krok 4 

Pro vypnutí prvního motorku stiskněte horní tlačítko na 2 vteřiny. Pro zapnutí druhého motoru 
stiskněte spodní tlačítko na 2 vteřiny. 

Nabı́jenı́ 

 

Před prvním použití je potřeba stimulátor nabít. Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny. Používejte pouze 
originální nabíjecí kabal. Zasuňte koncovku do stimulátoru, jak je znázorněno na obrázku. Kabel pak 
může být zapojen do libovolného USB portu. LED dioda na vašem zařízení bude blikat, což 
naznačuje, že se nabíjí. Při nabíjení přístroj nepoužívejte. 

Znázorněnı́ vibracı́ podle barev na stimulátoru 

Modrá – 50 % 

Červená – 70 % 

Zelená – 100% 

Růžová – Pulsace 
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Žlutá – Zvyšující se vibrace  

Tyrkysová – 2krát zapulsuje a poté následuje dlouhá vibrace 

Fialová – Kombinace Pomalých a rychlých vibrací 

 

Cištěnı́, skladovánı́ a bezpečnost 

Stimulátor je 100% voděodolný. 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, benzínu nebo acetonu. 

Používejte pouze lubrikační gely na vodní bázi. Silikonové lubrikační gely mohou povrch poškodit. 

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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