
WOMANIZER STARLET 

Tento masturbátor pre ženy je príjemný na uchop do ruky a následnú stimuláciu. Je veľký 
zhruba 8,5 cm a môžete si vybrať rovno z dvoch farieb - fialovej a snehovo bielej. Womanizer
nie je len revolučnou novinkou, ale aj šperkom pre Váš klitoris.

Použitie:

Pre zapnutie krátko stlačte "power" tlačidlo. Mierne roztiahnite pysky ohanbia tak, aby Váš 
klitoris bol ľahko dostupný. Umiestnite stimulačnú hlavicu do blízkosti klitorisu a mierne 
pritlačte, aby bol absorbovaný do oválneho otvoru hlavice. Akonáhle nájdete ideálnu pozíciu 
na klitorisu, nehýbte so zariadením. Stimulátor sa stíši, akonáhle hlavica dokonale priľne.

Pre zapnutie tlačidlo podržte po dobu asi 2 sekúnd. Ak chcete zvýšiť intenzitu, znova stlačte 
tlačidlo. Najvyššiu intenzitu dosiahnete po treťom kliknutí, po štvrtom sa prepne späť do 
mierneho režimu. Môžete si teda užiť celkom 4 úrovne stimulácie.

Upozornenie:

Používajte iba lubrikačné prostriedky na báze vody, bez obsahu oleja alebo silikónu. Na 
čistenie a dezinfekciu prístroja používajte výhradne dezinfekčné prostriedky určené 
špeciálne na ošetrenie erotických pomôcok.

Čistenie:

Odoberte stimulačnú hlavicu a opláchnite ju teplou vodou a potom ošetrite dezinfekčným 
prostriedkom na ošetrenie erotických pomôcok. Očistite povrch Womanizera jemnou 
handričkou. Použite teplu vodu a dezinfekčný prostriedok na ošetrenie erotických pomôcok. 
Po vyčistení nechajte hlavicu oschnúť. Nasaďte vyčistenú hlavicu späť na prístroj. 
Womanizer je teraz perfektne čistý a pripravený na ďalšie použitie.

Nabíjanie:

Zasuňte malú zástrčku nabíjacieho kábla do konektora. Zapojte väčší konektor kábla 
nabíjania (USB) do nabíjacej jednotky. Počas procesu nabíjania bliká stimulačná hlavica na 
zeleno. Zariadenie je plne nabité, ak stimulačná hlavica prestane blikať a svieti konštantne 
na zeleno. Čas nabíjania trvá približne 30 minút. Plne nabitý vydrží v prevádzke približne 
rovnakom čase v závislosti na zvolenej intenzite.



Poraďte sa s lekárom:

1. Ak ste tehotná, alebo tesne po pôrode

2. Ak trpíte kožným ochorením, alebo podráždením kože

3. Ak máte podráždenú, chorú popr. infikovanú časť pokožky

4. Ak pri použití Womanizer dôjde k alergickej reakcii

Varovanie:

Nestimulujte klitoris dlhšie ako 15 minút. Prístroj neslúži ako lekárska pomôcka. Prístroj 
môže byť použitý u žien starších ako 18 rokov. Prístroj je určený len na vonkajšie použitie, 
nevkladajte ho do telesných otvorov. Nevystavujte stimulačný prístroj a nabíjacie zariadenie 
priamemu slnečnému žiareniu, UV žiareniu a extrémnym teplotám. Používajte iba priložený 
USB kábel, popr. voliteľný nabíjací adaptér. Samotný prístroj nikdy neponárajte do vody 
alebo inej tekutiny. Nečistite ani pod tečúcou vodou.

Servis:

V prípade problémov sa obráťte na autorizovaného predajcu. Na prístroj je poskytovaná 
dvojročná záruka, ktorá sa počíta odo dňa nadobudnutia prístroja. V rámci záručnej doby 
opravíme všetky závady spôsobené chybou materiálu alebo výrobné chyby, a to buď formou 
opravy alebo výmenou. Pre uplatnenie záruky zašlite prístroj spolu s kúpnym dokladom.
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