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MANUAL DE INSTRUÇÕES

YEAH RABBIT
RM-MI018
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Apresentação:
Você acabada de adquirir um produto da Relaxintimate. Os produtos Relaxintimate são desenvolvidos com
materiais seguros ao corpo, com suavidade de toque e simples utilização para que você possa desfrutar de
momentos especiais e prazerosos.
Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para
operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS
A manutenção e os cuidados adequados do YEAH RABBIT podem aumentar efetivamente sua vida útil. Ao
usar o YEAH RABBIT recomendamos não usar óleos de massagem nem cremes hidratantes.
Recomendamos o uso de lubrificantes a base de água.
Evite o contato direto com a luz solar e não exponha o YEAH RABBIT a temperaturas elevadas. Guarde em
lugar limpo e adequado, longe de aparelhos feitos de materiais diferentes.

IMPORTANTE:
- Não use na pele inchada, inflamada ou machucada.
- Interrompa a massagem se você achá-la dolorosa ou desconfortável.
- Mantenha seu massageador íntimo fora do alcance de crianças.
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico
antes de usar o produto de massagem íntima e pessoal:
• Grávidas
• Com marca-passo
• Flebite
• Trombose
• Ou qualquer outra doença e ou desconforto.
• Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e
sem fins terapêuticos.
• O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante
não será responsável pelo uso indevido do aparelho.
2. LIMPEZA
Antes de iniciar a limpeza certifique-se que o compartimento de pilhas está devidamente fechado.
Lembre-se de limpar o YEAH RABBIT antes e depois de cada uso. Use água morna e sabão neutro para
lavar a parte principal, depois use água limpa para enxaguar, e por último use um pano seco ou uma toalha
para secá-lo.
Durante o processo de limpeza, não molhe o compartimento de pilhas.
Não use produtos à base de álcool, gasolina ou acetona durante a limpeza.
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3. MODO DE USAR
A)
Instruções de Carga
Antes de carregar as pilhas no aparelho, certifique-se de que o mesmo esteja limpo e seco.
- Retire com cuidado a tampa do YEAH RABBIT girando a base no sentido anti-horário.
- Insira duas pilhas AAA e feche girando no sentido horário.
- Você sentirá uma redução significante na potência do aparelho quando a carga estiver baixa, isso significa
que é necessário trocar as pilhas.
B)

Uso do YEAH RABBIT

1. Pressione o botão "Power" (liga/desliga) para ligar o YEAH RABBIT.
2. Pressione o botão "Power" (liga/desliga) para alterar o modo de vibração.
3. Para desligar o YEAH RABBIT, pressione o botão "Power" (liga/desliga) por 3 segundos.
O YEAH RABBIT possui dez modos diferenciados de vibração padrão para você ter uma experiência de
massagem diferente em cada utilização.
Ao ligar o YEAH RABBIT pela primeira vez, o modo de vibração padrão é a vibração contínua. Para
experimentar os outros 9 modos diferenciados de vibração, pressione o botão "Power" (liga/desliga) para
trocar o modo de vibração, depois, para desligar pressione por três segundos o botão “Power”
(liga/desliga).

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: ABS / Gel de sílica de segurança atóxico
Dimensões: 12,5 x 5 x 5cm
Alimentação: 2 pilhas AAA
Este produto possui proteção contra respingo de água. Não deixe submerso na água.

5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Ao pressionar o botão "Power" (liga/desliga), o
YEAH RABBIT não liga

A energia não é suficiente, troque as pilhas.
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6.

TERMOS DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra,
desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de
instruções.
Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da
existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto
será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e
motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal,
dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.
Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.
A garantia perde o efeito caso:
- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de
instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou
consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxintimate.
A GARANTIA SOMENTE É VALÍDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE
PRODUTO.
Atendimento ao consumidor:
www.relaxintimate.com.br
contato@relaxintimate.com.br
Tel.: (11) 3393-3688

