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Silikonový vibrátor Wavy Vibes Sexy Elephant + dárek
Toybag

Údržba

Díky vodotěsnému provedení si s údržbou hravě poradíte. Pořádně vibrátor okoupejte
s kapkou mýdla a nechte uschnout. Na závěr se hodí Dezinfekce pomůcek, která zařídí, aby
byl vibrátor 100% čistý. Suchou pomůcku uložte do šuplíku odděleně od ostatních hraček tak,
aby na sebe jejich materiály vzájemně nepůsobily a nemohly se poškodit. Super bude textilní
pytlík nebo originální obal.

Nabíjení

I když sami moc dobře víme, jak silná je touha po vzrušujícím dobrodružství, doporučujeme
vibrátor před prvním použitím dobít do plna. Prodloužíte tím jeho výkonnost i životnost
baterie. Nabíjení hravě zvládnete. Stačí vibrátor pomocí USB kabelu propojit s powerbankou
nebo přes síťový adaptér s elektrickou zásuvkou. O tom, že se pomůcka nabíjí, vás informuje
kontrolka, která bliká modro-červeně. Po nabití ale zůstane svítit jen červeně. Doba nabíjení
se pohybuje kolem cca 3 hodin a na plný výkon pak vibrátor zvládne vibrovat 1,5 hodiny.

Ovládání

Ovládání hravě zvládnete. Vibrátor se zapíná delším podržením tlačítka se symbolem pro
zapnutí/vypnutí. Programy pak přepínáte krátkým stisknutím tlačítka s vlnovkou. O změně
programu vás ujistí taky světelné podsvícení loga vibrátoru, které se při každém vibračním
režimu mění. Nakonec vibrátor vypnete opětovným delším stlačením tlačítka pro
zapnutí/vypnutí.

Vibrační programy

S mocnými 9 vibračními programy se s vámi zatřese celá zem.

Klasické vibrace – nízká intenzita (červené světlo)1.
Klasické vibrace – střední intenzita (světle modré světlo)2.
Klasické vibrace – nejvyšší intenzita (tmavě modré světlo)3.
Pomalá pulzní vibrace (žluté světlo)4.
Pomalejší klesající a rostoucí pulzní vibrace (fialové světlo)5.
Stoupající vibrace (tyrkysové světlo)6.
Vlnovka a dva kratší pulzy (zelené světlo)7.
Klasická pulzní vibrace (bílé světlo)8.
Dva kratší pulzy a jeden delší (růžové světlo)9.

Voděodolnost

Vezměte si vibrátor Wavy Vibes s sebou do vany nebo sprchy, protože je vodotěsný. Zpříjemní vám jak romantické
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chvilky ve vířivce, tak i ranní sprchování. V rámci testování jsme ho nechali 20 minut vibrovat pod vodou ve vaně a
po vytažení vibroval zvesela dál.

Design a tvar

Vibrátor vypadá trochu jako žížala. Ladné křivky vibrátoru skvěle kopírují ženskou anatomii. Lehce zahnutá širší
špička vibrátoru dobře doléhá na bod G a příjemně zaplní vaginu. Díky úzkému a extra ohebnému tělu se snadno
zavádí a svými povrchovými vroubky intenzivně stimuluje vaginální vchod. Celkově vibrátor Wavy Vibes perfektně
padne do ruky a snadno se ovládá.

Materiál

Lékařský silikon vás sice nadchne svými hypoalergenními a neporézními vlastnostmi, ale zamilujete se do něj kvůli
jeho hedvábně hebkému povrchu, po kterém budete klouzat konečky prstů jako po zamrzlém rybníce.

Barva

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená u
rejstříkového soudu v Ostravě č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697 

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China

Rozměry

Velikost vibrátoru je podle nás parádní jak pro začátečníky, tak díky rozšířené špičce i pro pokročilé náročnější dámy.

Celková délka: 21 cm
Použitelná délka: 17 cm
Průměr špičky: 3,5 cm
Průměr nejužší části: 2,5 cm
Hmotnost: 143 g

Informace o likvidaci odpadů

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky
nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde bude přijatý zdarma. Správnou likvidací produktu pomůžete zachovat cenné přírodní
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
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