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PICO BONG - návod k použití 

 

NEŽ ZAČNETE 

Každá PicoBong hračka je po vložení jedné nebo dvou beterií typu AAA připravena k použití. 

K vložení je třeba odšroubovat kryt baterie proti směru hodinových ručiček. Jste-li vlastníkem 

PicoBong na jednu baterii, vložte prosím kladným pólem směrem nahoru, pokud vlastníte 

PicoBong na dvě baterie, orientujte se prosím po otevření krytu dle obrázku na bílé části vibrátoru. 

Ujistěte se, že je Vaše hračka dobře uzavřena. Při čištění nebo používání pod vodou by při 

nesprávném uzavření mohlo dojít k poškození. Měli byste pocítit jemné cvaknutí nebo pevné 

přilnutí k Vaší masážní pomůcce; záleží na typu Vaší hračky. 

Upozornění: Použijete-li nabíjecí baterie, může dojít ke snížení intenzity vibrací. 

Zapnutí 

Podržte tlačítko + abyste zapnuli Vaši PicoBong hračku. Pokračujte stisknutím tlačítka + pro zvýšení 

intenzity vibrací a tlačítko – pro snížení.  (Tlačítka + a – najdete umístěná v nápisu PicoBong na 

vašem masážním strojku.) 

Ovládání pomocí dvou tlačítek 

Zatímco je hračka aktivována na nejvyšší intenzitu stiskněte + po dobu dvou sekund a PicoBong se 

přepne na další program. Při opětovném přidržení se hračka přepne na další vibrační mód. Pro 

návrat k jednotné vibraci stiskněte - . Tlačítkem - můžete také snížit intenzitu vibrací a delším 

přidržením tlačítka – svou hračku zcela vypnete. 
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Ovládání pomocí tří tlačítek 

Chcete-li hračku zapnout, přidržte tlačítko +. Stisknutím středového tlačítka můžete procházet skrz 

různé vibrační módy. Tlačítkem + a – můžete upravit intenzitu vibrací. Chcete-li vypnout, dlouze 

přidržte - . 

Varování:  Zastaví-li se vibrace z jakéhokoliv důvodu během užívání, přerušte masáž a zkontrolujte, 

je-li horní kryt bezpečně upevněn. Je zde bezpečnostní opatření, v případě, že by se horní kryt 

uvolnil intenzivním použitím.  

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST 

Na hračky PicoBong používejte pouze lubrikanty na vodní bázi. Použití lubrikantů na bázi silikonu, 

masážních olejů nebo krémů může vést k poškození silikonu na vnější části hračky. K vyčištění 

použijte antibakteriální čistící spej LELO nebo teplou vodu s antibakteriálním mýdlem. Po umytí 

opláchněte a osušte hadříkem, který nezanechává na hračce chloupky, nebo nechte okapat. 

Vyhněte se čistícím roztokům obsahujících alkohol, benzín nebo aceton. Všechny produkty 

PicoBong jsou vodotěsné. Při čištění uchovávejte hračku bezpečně a pevně uzavřenou. 

Nenechávejte na přímém slunečním světle a nikdy nevystavujte extrémním teplotám. 

Nepoužívejte na oteklou nebo zraněnou pokožku. Udržujte mimo dosah dětí. 

Začne-li Vaše hračka fungovat jinak než jste zvyklý, vypněte ji.  

Upozornění: 

Uživatelé tohoto produktu tak činí na vlastní nebezpečí. PicoBong a její prodejci nenesou žádnou 

odpovědnost za používání této hračky. Je určena pouze pro dospělé. Prosíme zákazníky 

s kardiostimulátorem, diabetes, zánětem žil, trombózou a těhotné ženy, aby se poradili se svým 

lékařem před použitím této hračky. Jedná se o riziko tvorby krevních sraženin. 

 


