
 

 1 

Návod na obsluhu masturbátor ManWand 
ManWand se v mnoha ohledech se liší od ostatních masturbátorů a přináší záruku 100% orgasmu. 
Vychází z klasické masážní hlavice pro ženy a skládá se z vymodelovaného lůžka. Lůžko složené z 
dvou manžet je velice jemné, měkoučké a příjemné na dotek. Manžety jsou ohebné a hodí se pro 
všechny typy penisů. 
 

Nabı́jenı́ 
Před prvním použitím je potřeba přístroj plně nabít pomocí přiloženého USB kabelu (adaptér není 
součástí balení). Průměrná doba nabíjení je 1,5 hod. 
 
 
 

 
 

Ovládánı́ (zapnutı́/vypnutı́/regulace) 
ManWand se zapíná stisknutím spodního tlačítka  (rozsvítí se červené podsvícení). Stiskem 
prostředního tlačítka si můžete navolit jeden z dvaceti vibračních režimů. Stiskem horního tlačítka si 
volíte jednu z osmi vibračních rychlostí. 
 
ManWand vypnete stiskem spodního tlačítka. 
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Možnosti využitı́ 
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Obsah balenı́ 
Balení obsahuje 

 Vibrační masturbátor pro muže a pro ženy ManWand. 
 USB nabíjecí kabel. 
 Černý saténový sáček na uložení erotické pomůcky. 

 

Cištěnı́ a údržba 
ManWand je 100% voděodolný. Čistěte ho vždy před i po každém použití a nechte ho uschnot. 
K čištění doporučujeme použít antibakteriální čistící sprej. K čištění nepožívejte alkohol, aceton ani 
benzín. Nenabíjte produkt (vždy mějte kabel odpojený) ani ho nepoužívejte během čištění. 
Nenechávejte ho na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. 
Uchovávejte na suchém místě. 

Nepoužívejte na oteklá místa nebo na poraněnou pokožku. Přestaňte používat pokud ucítíte bolest 
nebo nepohodlí. 

Požívetejte pouze lubrikační gely na vodní bázi, silikonové lubrikační gely by mohly povrch přístroje 
poničit. 

Doporučené příslušenství: 
Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml 
Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml 
 

Zivotnı́ prostředı́ 
Vibrační masturbátor je klasický elektropřístroj a po jejím použití a opotřebování jej není možné 
vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho 
další recyklaci. 
O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání 
vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci. 
 
Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Dodavatel, ani 
distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo 
k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci.  
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