PENGUIN
Instrukcja obłsugi
Przed pierwszym uzyciem należy się zapoznać
również z informacjami odnosnie bezpieczeństwa.
ES | Los datos de seguridad también deben leerse
antes de utilizar el producto por primera vez.
Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as
informações de segurança também
devem serlidas. Mantenha as duas
instruções de uso bem guardadas.
IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le
informazioni per la sicurezza. Conservare
con cura entrambe le istruzioni per l’uso.

UK | Перед першим використанням
також необхідно прочитати
інформацію з безпеки. Збережіть
обидві інструкції з використання.
RU | Перед первым
использованием также
необходимо прочитать
информацию по безопасности.
Сохраните обе инструкции по
использованию.
JA
|
最初の使用の前に安全に関する情報も
お読みください。両取扱説明書は大切
に保管してください。
ZH
|
第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善
保存着两份使用说明书

ŁADOWARKA
Carga egar a Зарядка Зарядка
充電 充电
Migające światło oznacza ładowanie
Blinken: Akku lädt tement : la batterie
est en cours de charge arpa-deando: la
batería se está cargando A piscar: pilha
carrega ampeg-

giante: batteria in carica Мерехтить:
акумулятор заряджається Мигает:
аккумулятор заряжается
点滅:充電中 闪烁：电池正在充电
Ciągłe światło oznacza że bateria jest
naładowana Akku geladen Voyant reste
allumé en permanence : batterie
chargée lumi-nado: la batería está
cargada Aceso: pilha carregada uce
fissa: batteria

=1.5 h

carica Світиться: акумулятор
заряджений Светится:
аккумулятор заряжен
点灯:充電完了 亮起：电池已充电

On & off Włącznik / wyłącznik
Encendido & apagado & desli-

100%

Zmiana trybów
Modalità Режим Режим
モード 模式

gar Acceso & Spento Вкл & Викл
Вкл & Выкл オン＆オフ 开&关

1x
2 Sec

11x

Sposób użycia
Utilização tilizzo Використання
Использование 使用 使用

Należy używać z
lubrykantem
Sugerencias icas
Suggerimenti Поради

Советы ヒント 提示

Czyszczenie
Limpieza a ulizia
Очищення Очистка クリーニ
ング 清洁

Przechowywanie

Almacenamiento Armazengem
Conservazione Зберігання

Хранение 保管 存放
+60°C
-5°C

Specyfikacja: materiał silikon, ABS
Przechowywać w temp.: -5°C – +60°C |
Maksymalne naładowanie: 500 mA Bateria: liIon 3.7V |
Pojemnośc baterii: 220 mAh | Napięcie:
5V | Czas ładowania: approx. 1,5 h | Czas pracy:

approx. 90 min | Kabel USB
Ryzyko uszkodzeń! Przed uzyciem usuń kolczyki i
buzuterię z okolic miejsc intymnych. Nie używać w
przypadku uszkodzonej lub podrażnionej skóry. W
przypadku dyskomfortu należy przerwać. Nie
używać produktu jesli 1. Jest wyjątkowo gorąca, 2.
Uszkodzona lub zdeformowana, 3. przebarwiona.

DE
UK

Informacje bezpieczeństwa
Uwagi dotyczące użytkowania
Przed użyciem zabawki przeczytaj w całości tę ulotkę bezpieczeństwa i Skróconą instrukcję obsługi. Zachowaj zarówno
ulotkę bezpieczeństwa, jak i Skrócony przewodnik, ponieważ zawierają one ważne informacje na temat bezpiecznego
użytkowania zabawki, a także zawierają niezbędne informacje techniczne i prawne.
Ta zabawka jest zabawką erotyczną dla dorosłych. Nie jest towyrób medyczny lub produkt o właściwościach medycznych
lub innych właściwościach leczniczych. Właściwe użytkowanie obejmuje również przestrzeganie Instrukcji i ostrzeżeń
wymienionych tutaj. Zabawka jest ładowalna i umożliwia łatwą, bezprzewodową obsługę. Przed pierwszym użyciem
należy go całkowicie naładować. Aby naładować, użyj tylko dołączonego kabla ładującego USB. Pierwsze ładowanie
może potrwać do ośmiu godzin. Kabel musi zadokować oba styki magnetyczne w metalowych punktach styku zabawki
przeznaczonych do tego celu.
Jeśli kabel ładujący nie przylega sam do punktów styku, podłącz go do źródła zasilania i poczekaj chwilę. Efekt
magnetyczny zostanie w ten sposób reaktywowany, a styki połączą się automatycznie.
Ostrzeżenie
Ryzyko obrażeń na skutek pożaru / zapalenia!
Nie gasić produktu wodą. Nie wrzucaj produktu do ognia.
Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek wadliwych akumulatorów!
Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorami może powodować niekontrolowane reakcje egzotermiczne. W takich
przypadkach zutylizuj cały produkt natychmiast w odpowiedni sposób.
Ryzyko zranienia dzieci!
Trzymaj zabawkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek porażenia prądem!
Płyn może spowodować uszkodzenie zasilania elektrycznego i zagrozić zdrowiu. Odłącz zabawkę od kabla ładującego /
zasilania elektrycznego podczas czyszczenia.
Ryzyko uszkodzenia przez pola magnetyczne!
Pola magnetyczne mogą wpływać na komponenty mechaniczne i elektroniczne, takie jak rozruszniki serca. Nie używaj
produktu bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Skontaktuj się z lekarzem, aby uzyskać więcej informacji. Trzymaj karty
z paskami magnetycznymi (np. Karty kredytowe) z dala od produktu, ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez
magnes produktu.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia na skutek zmiany temperatury otoczenia!
Zmiana temperatury otoczenia (np. Po transporcie) może prowadzić do kondensacji. W takim przypadku nie używaj
zabawki, dopóki nie dostosuje się do nowej temperatury otoczenia.
Ryzyko uszkodzenia z powodu przeładowania!
Po każdym ładowaniu odłącz kabel ładujący od zasilania elektrycznego.
Informacje na temat utylizacji urządzenia
To urządzenie elektryczne zostało wydane po raz pierwszy po 13 sierpnia 2005 r. Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE i
przepisami krajowymi, urządzenia elektryczne i
części elektronicznych objętych niniejszą dostawą nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Po zakończeniu
okresu użytkowania produktu należy je zutylizować w miejskim punkcie zbiórki, aby zapewnić przyjazną dla środowiska
utylizację.
Uwagi dotyczące baterii / akumulatorów
W kontekście dystrybucji baterii i akumulatorów, zgodnie z przepisami europejskimi, jesteśmy zobowiązani do
poinformowania Cię, konsumenta, o następujących kwestiach: Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu baterii i
akumulatorów. Po użyciu możesz zwrócić je nam, zabrać do miejskiego punktu zbiórki lub bezpłatnie dostarczyć do
lokalnego sprzedawcy. Baterie i akumulatory są oznaczone następująco:

PB CD HG
Te symbole oznaczają, że baterie i akumulatory nie mogą być usuwane przez ciebie, konsumenta, wraz z odpadami
domowymi. Baterie i akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone jednym z tych symboli. Symbol
składa się z przekreślonego kosza na śmieci i symbolu chemicznego metalu ciężkiego, który stanowi główne
zanieczyszczenie. W szczególności wyżej wymienione symbole oznaczają:
Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć
Uwagi na temat baterii litowych / akumulatorów
Akumulatory litowe i akumulatory litowe można rozpoznać po symbolu chemicznym „Li”. Oprócz informacji
przedstawionych powyżej chcielibyśmy również zwrócić uwagę na następujące kwestie: W przypadku utylizacji baterii
litowych lub akumulatorów, zwracając je nam, zabierając do miejskiego punktu zbiórki lub przekazując lokalnym

sprzedawcom detalicznym lub publicznym firmy zajmujące się utylizacją odpadów, proszę upewnić się, że zostały
całkowicie rozładowane. Prosimy również o pokrycie powierzchni styku akumulatora oznaczonego „+” i „-” taśmą klejącą,
aby uniknąć ryzyka pożaru.
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia elektroniczne są
zgodne z odpowiednimi warunkami obowiązujących dyrektyw europejskich 2014/30 / UE i 2011/65 / UE.
Ograniczenie odpowiedzialności
Triple A Import GmbH i / lub ich sprzedawcy są odpowiedzialni za szkody spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym
zachowaniem Triple A Import GmbH, przedstawiciela lub zastępcy, zgodnie z dyrektywami prawnymi. Z wyjątkiem
uszczerbku na zdrowiu, życiu lub zdrowiu oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne),
Triple A

