Vibrator, and – 7,5 cm:
Rengøring:
Inden De tager hjælpemidlet i brug skal det vaskes i vand og sæbe. Brug altid hygiejne sæbe eller
toy cleaner, så De undgår sæberester, der vil kunne irritere slimhinder. Denne rengøring skal også
altid finde sted efter brug af hjælpemidlet. Sørg altid for at Deres hjælpemiddel efterlades tørt og
med mulighed for at ånde.
Advarsel:
• Brug aldrig hjælpemidler på syg eller irriteret hud eller ved inficerede hudpartier.
• For at undgå sygdomme og infektioner må De aldrig give Deres hjælpemiddel videre til
andre.
• Legetøj til voksne, ikke til børn
Batterier:
• Sørg for at batterierne sidder korrekt (+/-)
• Fjern batterierne, når hjælpemidlet ikke er i brug og inden rengøring.
• Brug kun de anbefalede batterier.
• Benyt kun hjælpemidlet, når det er tilsluttet korrekt.
• Bland ikke forskellige typer eller nye/gamle batterier.
• Kontroller, at batterirummet lukker helt tæt.
• Sørg for, at der ikke kommer glidemiddel eller andre væsker ind til batterierne.
Bemærkninger:
• Vær opmærksom når De bruger hjælpemidlet første gang - vibrationerne kan være kraftige.
• Vær forsigtig ved rengøring af hjælpemidlet – pas på, at der ikke kommer vand i de
elektriske dele.
• Opbevar hjælpemidlet et tørt sted, og ikke sammen med andre produkter.
• Sørg for, at hjælpemidlet er helt afkølet inden det pakkes væk.
• Ved langvarig brug kan hjælpemidlet blive overophedet. Hvis De oplever, at hjælpemidlet
bliver varmt, så sluk det, og vent til det er afkølet helt, inden det tændes igen.
Beskrivelse:
Vibratoren kan benyttes alle steder på kroppen. Den er vandfast, og kan flyde. 1 hastighed.
Materiale: Hård plast
Størrelse: længde 7,5 cm., højde 7,5 cm.
Tåler kun vandbaseret glidemiddel.
Batterier: 1 AAA batteri (er inkluderet)
Anvendelse:
• Isæt batterier ved at åbne den forreste knap under bunden på vibratoren, evt. med en mønt.
• Vibratoren tændes og slukkes ved at dreje på den bagerste knap under bunden på vibratoren.
• De kraftigste vibrationer kommer fra andens hale.
• Kan evt. bruges sammen med glidemiddel. Benyt altid vandbaseret glidemiddel.
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