
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

The Cone kúp

Karbantartás

A legtöbb felnőtt játékhoz hasonlóan gyakori tisztítás javasolt. Használat előtt
és után mindig tisztítsa meg a Cone-t szexuális segédeszközzel. A kúp NEM
vízálló , és semmilyen körülmények között nem szabad vízbe meríteni.

Töltés

Akkumulátor:

Használt akkumulátorok: C típusú kisméretű monocellás (1,5V) , 3 db. Az elemek behelyezéséhez / cseréjéhez
dugja be az ujjait az alján lévő két mélyedésbe, csúsztassa a közepe felé, húzza az alját maga felé.Ha a kúpon lévő
LED folyamatosan világít, az elemek szinte lemerültek. Ügyeljen arra, hogy az elemeket a megfelelő polaritással
helyezze be. Ne töltse újra az eldobható elemeket. Ne használjon együtt különböző típusú elemeket vagy új és
használt elemeket. Javasoljuk, hogy csak azonos vagy egyenértékű akkumulátort használjon. Távolítsa el a lemerült
akkumulátorokat a kúpból. Ne zárja rövidre a csatlakozót.

Elem élettartam:

Kipróbáltuk, hogy a THE CONE vibrátor mennyi ideig rezeg megszakítás nélkül - 14 óra 11 percig bírja (beállítás:
legerősebb rezgések). Használt akkumulátorok típusa: GREENCELL Extra nagy teherbírású (3 monocellás), minőség.

Vezérlés

A kúpon két gombot találunk, amelyek mind a 16 vibrációs programot vezérlik.

BEKAPCSOLÁS: Nyomja meg a jobb oldali gombot és tartsa lenyomva két másodpercig. A kúp az 1. program
(P1) módban van bekapcsolva.
VÁLTÁS 16 PROGRAM KÖZÖTT: A programok között a bal gomb megnyomásával válthat (a LED kétszer
felvillan a P2-nél, háromszor a P3-nál és így tovább).
"ORGASMUS" GOMB: Ha egyszer megnyomja a jobb oldali gombot, akkor közvetlenül a 16. programhoz
(Orgazmus mód) ugrik.
KI: Nyomja meg a jobb oldali gombot és tartsa lenyomva két másodpercig.

Méretek

A kúp alapátmérője 185 mm, és szenzációs magassága 135 mm. Súlya körülbelül 500 gramm elem nélkül.
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