IROHA - MIKAZUKI
Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár
vteřin.
NABÍJENÍ
Před prvním použití přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat i
několik hodin. Standartní doba nabíjení je 120 minut.
Nabíjení probíhá přes USB kabel, který je součástí balení. Umístěte hračku do
černé krábičky, dbejte na to aby byly magnetické kontakty správně přiloženy
ke krabičce. Ujistěte zda jsou čisté. Zapojte adaptér do sítě. Druhou část
nabíjecího kabelu zastrčte do krabičky. LED dioda signalizuje nabíjení.

POUŽITÍ
Ovládání Iroha je velmi intuitivní. Slouží k němu dvě tlačítka. Stisknutím a
podržením většího z nich po dobu asi 2 sekund se přístroj zapne. Opětovným
stiskem většího/menšího tlačítka lze vybírat mezi několika rychlostmi a
následně přednastavenými módy.
Pro vypnutí stiskněte a podržte menší tlačítko po dobu asi 2 sekund.

Iroha MiKAZUKI je plně voděodolný, lze ho tak používat i pod vodou.

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST
Životnost můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.
Nedoporučuje se používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi
silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Nejbezpečnější
volbou jsou lubrikanty na bázi vody.
Přístroj důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro
čištění je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a
antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které
neuvolňují textilní prach.
K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.
Nenechávejte přístroj na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně
vysokým teplotám.
Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej v přiložené krabičce odděleně
od dalších hraček z jiných materiálů.
Před čištěním ho vždy vypojte z elektřiny a vyjměte ze skladovací a nabíjecí
krabičky.

INFORMACE O LIKVIDACI
Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další
evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).
Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem
nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného
sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. Společnost IROHA ani prodejci
produktů Iroha nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.

Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.
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