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Fun Factory Patchy Paul G5 silikonový vibrátor + dárek
Toybag

Údržba

Nezapomeňte před prvním použitím a následně po každém dalším použití vibrátor omýt mýdlem a
teplou vodou. Bude se hodit i Dezinfekce pomůcek. Nechejte oschnout a uskladněte odděleně od
ostatních pomůcek (ty se nesmí přímo dotýkat, materiály by mohly vzájemně reagovat). Ideální je
originální obal nebo textilní pytlík. Před každým použitím Patchy Paula opláchněte teplou vodou a
nové zážitky mohou začít.

Nabíjení

Nabíječka je zdarma součástí balení. S magnetickou USB nabíječkou je to hračka. Přiložte
magnetickou koncovku ke dvěma stříbrným puntíkům na spodní straně vibrátoru. USB konec
zasuňte do powerbanky nebo adaptéru nabíječky telefonu. Nejprve začne blikat tlačítko – (MINUS).
Když je Patchy Paul nabitý cca z jedné třetiny, tlačítko se rozsvítí. Pak začne blikat tlačítko + (PLUS)
a rozsvítí se, když je baterie nabitá na cca 2/3. Při plném nabití se rozsvítí tlačítko FUN.

Před prvním použitím ho zcela nabijte, akumulátor tím získá maximální životnost a výdrž. Počítejte
s delší dobou prvního nabíjení (až 12 hodin), další nabíjení budou trvat maximálně 8 hodin. Na jedno
nabití vydrží Patchy Paul vibrovat cca 45 min.

Ovládání

Ovládání vibrací je snadné a intuitivní. Výrobce posílá vibrátor uzamčený pomocí cestovního zámku. Nejdřív ho proto
musíte odemknout. To uděláte tak, že dlouze stisknete tlačítka PLUS a FUN současně. Vibrátor jednou pípne a tím se
odemkne. Pro jeho opětovné uzamčení stačí dlouze stisknout tlačítka MINUS a FUN.

Pro zapnutí nebo vypnutí pomůcky stačí dlouze podržet tlačítko FUN. Krátkými stisky tlačítka PLUS nebo MINUS
přepínáte jednotlivé vibrační programy.

Vibrační programy

1. Klasické vibrace – nízká intenzita
2. Klasické vibrace – vyšší intenzita
3. Klasické vibrace – střední intenzita
4. Klasické vibrace – vysoká intenzita
5. Klasické vibrace – velmi vysoká intenzita
6. Klasické vibrace – nejvyšší intenzita
7. Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů
8. Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů
9. Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu
10. Pulzní program – nejkratší pravidelné pulzy – velice rychlé brnění
11. Pulzní program – pravidelné střídání kratších pulzů a jemnějšího brnění

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

12. Pulzní program – zrychlující a zkracující pulzy – jako skákací kulička

Voděodolnost

Patchy Paul je 100% vodotěsný, takže miluje vodu a vodní hrátky. Užijte si je naplno!

Design a tvar

Vlnkované tělo, které do vás hladce vklouzne od užšího průměru po širší. Vypadá jako housenka. Dokonce má očička,
takže se na váš orgasmus podívá pěkně zblízka.

Materiál

Výrobce použil kvalitní lékařský silikon, který je bezpečný a maximálně šetrný. Hebký a příjemný na dotek, velice
ohebný, takže si ho musí zamilovat snad každý, s bílým popraškem pudru, který vytváří na povrchu jemný bílý
povlak. Vibrátor a typické „aroma“ jako u gelových a TPR pomůcek zde neucítíte.

Barva

Vyberte si ze dvou barev:

Moderní jasně zelená barva ladí k tvaru housenky.
Jemně pudrová barva, která nám připomíná marshmello bonbony.

Rozměry

Celková délka: 23 cm
Použitelná délka: 16 cm
Průměr: 3–4 cm
Hmotnost: 252 g
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