NÁVOD
Masážní hlavice AkuWand 2
Údržba
Údržbu vodotěsného vibrátoru zvládnete levou zadní. Před i po každém použití ho pořádně
namydlete a opláchněte pod tekoucí vodou. Dezinfekce pomůcek dotáhne čištění k dokonalosti. Po
opláchnutí uložte pomůcku do textilního pytlíku nebo původní krabičky a skladujte ji odděleně od
ostatních hraček. Různorodé materiály na sebe při kontaktu reagují a poškozují se.

Nabíjení
Výrobce posílá hračku cca z 1/3 nabitou. Proto byste ji měli před prvním použitím dobít do plna,
abyste prodloužili výdrž a životnost baterie. K nabíjení slouží přiložený magnetický USB kabel. Jeho
kovové konektory přiložte ke dvěma stříbrným bodům, umístěným pod ovládacími tlačítky, a druhý
konec kabelu připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky.
Během nabíjení kontrolka pod ovládacím tlačítkem ON/OFF bliká žlutě a po nabití zůstane svítit. Při
testování nám nabíjení trvalo cca 5 hodin, po kterých masážní hlavice zvládla vibrovat 40 minut
bez přestávky.

Ovládání
Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Ve střední části rukojeti najdete ovládací panel se dvěma tlačítky. Lehkým
stisknutím tlačítka ON/OFF vibrátor zapnete nebo vypnete. Druhým (horním) tlačítkem se symbolem vlnovky měníte
vibrační a pulzní programy.

Vibrační programy
Celkem 10 vibračních programů vás provede na slastiplné cestě do orgasmického nebe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasická stálá vibrace nejnižší intenzity
Klasická stálá vibrace nízké intenzity
Klasická stálá vibrace střední intenzity
Klasická stálá vibrace vyšší intenzity
Klasická stálá vibrace nejvyšší intenzity
stupeň pulzuje 5 sekund od nejpomalejších k nejrychlejším vibracím
stupeň jsou silné a dlouhé přerušované vibrace
stupeň jsou rychlé a krátké přerušované vibrace
stupeň jsou 3 silné přerušované vibrace, které následuje jedna dlouhá a mocná vibrace
stupeň trvá 3 sekundy a střídá se slabá, střední a silná vibrace

Voděodolnost
Masážní vibrátor AkuWand 2 je vodotěsný, proto jsme ho vzali do vany a pořádně ho otestovali. Ponořený pod vodou
vibroval 35 minut. Díky vodotěsnosti si s ním tak užijete ve sprše nebo vaně. Navíc teplá voda uvolňuje svaly a
prokrvuje – hrátky tak budou příjemnější.
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NÁVOD
Design a tvar
Svým tvarem hračka připomíná obří mikrofon. Štíhlá rukojeť umožňuje snadné a pevné uchopení. Kloub nad rukojetí,
dovoluje pohyb hlavice do všech stran a usnadňuje tím manipulaci. Tvar samotné hlavice vypadá jako široký válec
s mírně zakulacenou hranou.

Materiál
Masážní vibrátor se vyrábí z pevného ABS plastu, který neobsahuje žádné ftaláty. Má hladkou rukojeť, která přesně
padne do ruky. Povrch hlavice pokrývá vrstva jemného a matného silikonu, který je na dotek hebký a příjemný jako
lidská kůže.

Barva
Matně černou barvu hlavice doplňuje tmavě šedá metalíza rukojeti. Stříbrné prvky podtrhují celkový moderní a
estetický design.

Rozměry
Masážní hlavice AkuWand 2 není žádný drobek. Do kabelky ji proto neschováte, ale na dovolenou do kufru už ji
sbalíte.
Celková délka: 30 cm
Délka rukojeti: 21,5 cm
Šířka rukojeti v nejširší části: 5 cm
Šířka rukojeti v nejužší části: 2,7 cm
Délka hlavice: 7 cm
Šířka hlavice: 5,5 cm
Hmotnost: 317 g
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