
Nomi Tang – Spotty 
Instrukcja użytkowania 

„Spotty” to ergonomicznie zaprojektowana, zabawka erotyczna dla mężczyzn – masażer prostaty. 
 

Wprowadzenie 
Masaż prostaty wiąże się z wieloma korzyściami dla zdrowia każdego mężczyzny. Regularne wykonywanie masażu prostaty 
spowalnia przerost prostaty i poprawia ukrwienie tego organu, pomagając mężczyznom zachować wysoką kondycję seksualną 
w każdym wieku. Masaż prostaty prowadzi także do bardzo przyjemnych doświadczeń seksualnych, wśród których znajduje 
się orgazm prostaty, najintensywniejsze z doświadczeń seksualnych, możliwych do osiągnięcia przez mężczyznę. 
 
1. Ładowanie: Przed rozpoczęciem użytkowania należy całkowicie naładować produkt za pomocą kabla USB załączonego 

do opakowania. 

• Czerwone światło lampki LED oznacza ładowanie.  

• Niebieskie światło lampki LED oznacza pełne naładowanie zabawki. 
Pełne naładowanie zabawki następuje po upływie około 2,5 godziny i pozwala na nieprzerwane korzystanie z zabawki od 1 
do 3 godzin, w zależności od wybranego wzoru wibracji. 
Uwaga: Podczas całego procesu ładowania wibrator nie powinien być zanurzony w wodzie! 
2. Sterowanie zabawką: Dwa silniki wibrujące mogą być kontrolowane osobno za pomocą odrębnych przycisków. Przycisk 

1 kontroluje główkę przeznaczoną do stymulacji prostaty, podczas gdy przycisk 2 reguluje wibracje emitowane przez 
silnik w podstawie zabawki, które mają na celu stymulację krocza. 

3. Zabezpieczenie zabawki przed włączeniem: W celu zablokowania zabawki przytrzymaj oba przyciski jednocześnie, aż do 
momentu gdy lampka LED przestanie się świecić. Powtórz tę czynność w celu odblokowania. Pamiętaj, że zabawka jest 
zablokowana przed przypadkowym włączeniem w momencie opuszczenia fabryki. 

4. Włączanie/wyłączanie: W celu uruchomienia silników, należy przytrzymać poszczególne przyciski przez ok. 2 sekundy. 
Powtórzenie tej czynności po uruchomieniu skutkuje wyłączeniem silników. 

 

Wzory wibracji 
W celu wyboru jednego z 5 różnych wzorów wibracji, wciskaj przycisk 1 aż do momentu odnalezienia najbardziej 
odpowiedniego dla Ciebie trybu. W ten sam sposób, wciskając przycisk 2, wybierzesz jeden z 3 programów obrotu główki. 

 

Względy bezpieczeństwa 
1. Higiena: W celu utrzymania zabawki w czystości, należy ją dokładnie umyć zarówno przed, jak i po użyciu. Można do 

tego celu użyć dobrej jakości mydła antybakteryjnego oraz bieżącej wody (urządzenie jest wodoodporne do głębokości 
1 metra). 

2. Lubrykacja: W celu zwiększenia komfortu i jakości doznań, ale także bezpieczeństwa wynikającego z użytkowania 
gadżetu, rekomendujemy dokładne pokrycie wibratora oraz miejsc intymnych odpowiednią ilością środka 
zmniejszającego tarcie. Ze względu na użycie silikonu w produkcji gadżetu, jedynym odpowiednim rodzajem nawilżenia 
będzie zastosowanie lubrykantu na bazie wody, gdyż inne (a w szczególności na bazie silikonu) mogą doprowadzić do 
nieodwracalnego uszkodzenia zabawki, niepodlegającego wymianie gwarancyjnej. 

 
Produkt objęty roczną gwarancją producenta (licząc od daty zakupu). W przypadku pytań lub problemów, skontaktuj się z 
obsługą sklepu, w którym dokonałaś/eś zakupu. Jeśli chcesz się skontaktować z firmą Nomi Tang, możesz to zrobić, wysyłając 
e-mail na adres: nomi@nomitang.com. 

Zastrzeżenie: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z jego możliwości na swoje własne ryzyko. Ani Nomi Tang, ani 

sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek jego używania. 
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Dystrybucja w Polsce: 

 
www.playroom.pl 


