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Je Joue - BULLET 

Řada bulletů jsou malé a diskrétní vibrátory, ideální pro první experimenty s erotickou 

hračkou i zpestření hry v páru.  

 

Bullety Je Joue se dělají ve třech variantách - Klasický vibrační bullet pro vnitřní 

stimulaci. Bullet na G bod a vibrační zajíček určený ke stimulaci klitorisu Rabbit bullet. 

 

NABÍJENÍ 

Před prvním použitím Bullet naplno nabijte - první nabití může trvat i několik hodin. 

Dobíjecí zdířka je ukryta pod silikonovým krytem, který lze snadno odklopit. Poté 

vložte dobíjecí kabel USB do masážního přístroje. Před připojením napájecího kabelu, 

zkontrolujte, zda je nabíjecí zdířka vašeho přístroje absolutně suchá a čistá. 

1 hodina nabíjení vám zaručí 1,5 hodiny používání přístroje (při napětí 5V 500mA). 

 

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ / REGULACE INTENZITY VIBRACÍ 
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Pro zapnutí bulletu podržte tlačítka „+“ po dobu několika sekund, dokud se nerozsvítí 

červená kontrolka umístěná nad ovládacím panelem a přístroj nezačne vibrovat. 

Pro zvýšení vibrací používejte tlačítko „+“. Pro snížení vibrací tlačítko „-„. Pokud si 

přejete změnit vibrační mód stiskněte „~“.  

Váš vibrační bullet Vám nabízí vybírat z 5 vibračních rychlostí a 7 módů. 

Pro vypnutí masážního přístroje stiskněte po dobu několika sekund tlačítko „-„.  

 

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ, BEZPEČNOST 

Životnost výrobků Bullet můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit. 

Je Joue nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, 

neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití pomůcky 

s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou 

lubrikanty na bázi vody.  

Váš masážní přístroj důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením 

pro čištění je antibakteriální čistič bez silikonů či alkoholu. 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 svůj přístroj na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně 

vysokým teplotám. 

Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček 

z jiných materiálů. 

 

INFORMACE O LIKVIDACI 

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další 

evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu) 
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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. Je Joue, ani prodejci produktů Je Joue 

nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů. 

 

 

 

Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen. 

© Vyrobeno v Číně. 
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