
Co je Ooh?
Sada produktů Ooh spadá pod britskou značku Je Joue a jedná se o hračky, které jsou vyrobeny tak, abyste si 
mohli namixovat kolekci mileneckých pomůcek, po které toužíte, za použití pouze jednoho motoru.
Jednoduše začněte s jednou z našich sad, obsahující motor a dvě pomůcky nebo si sami zvolte tvary a barvy 
pomůcek a vytvořte si svou sadu na míru.

Jak funguje?
Začněte s výběrem motoru (menší nebo větší) a pomůcky (ujistěte se, že je určena pro tuto velikost motoru) 
a vložte motor do pomůcky. Ucítíte “klik”, když motor zapadne na své místo.
Dlouze stiskněte tlačítko Ooh po dobu dvou sekund a tím zapnete vaši hračku. Stiskněte znovu pro zvýšení 
intenzity vibrací (motor má tři rychlosti) - po třetím rychlostním módu následují dva nepravidelné programy, 
dalším stiskem se vrátíte zpět na první mód.
Podržením tlačítka Ooh po dobu dvou sekund se motor vypne.
 
Změna tvaru pomůcky
Ujistěte se, že je motor vypnutý. Poté stlačte obě šipky po stranách pomůcky k odjištění a vysunutí motoru.
Pak jej můžete vložit do jiné pomůcky.

Nabíjení
Vyjměte motor z pomůcky a ujistěte se, že je vypnutý. Vložte nabíjecí kabel do konektoru pod silikonovou krytkou 
a druhou část kabelu do USB přechodky. 
Po dobu nabíjení dioda na motoru bliká. To, že pak začne souvisle svítit, signalizuje, že je motor plnně nabitý.

Vlastnosti
- Nabíjecí
- 100% lékařský silikon
- Voděodolný (motor musí být správně vložen do pomůcky)
- 3 rychlosti, 2 nepravidelné módy
- Výkonný a zároveň tichý

Lubrikace
Doporučujeme používat lubrikační gely pouze na vodní bázi (vždy je uvedeno na obalu produktu).

Údržba
Začněte vysunutím motoru z pomůcky, poté jemně umyjte pomůcku teplou vodou a PH neutrálním mýdlem, 
určeném na pomůcky. Nepoužívejte přípravky obsahující alkohol ani oleje.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a nevyhazujte jej!
Při použití elektrických přístrojů je nutné dodržovat instrukce v návodu.
Ujistěte se vždy, že je nabíječka suchá.
Nepoužívejte Ooh produkty během nabíjení.
Nenabíjejte Ooh produkty v blízkosti vody nebo jiné tekutiny.
Nepoužívejte k nabíjení jiný kabel, než ten, který je přiložen k motoru.
Uchovávejte všechny Ooh produkty a jejich příslušenství v pokojové teplotě.
Používejte Ooh produkty pouze k masáži těla.


