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Bezdrátové vibrační vajíčko Seven II Sexy Elephant +
dárek Toybag

Údržba

Péče o vodotěsné vajíčko vám zabere sotva pár minut. Před prvním a pak po
každém použití, pomůcku namydlete a opláchněte pod proudem teplé
vody.Dezinfekce pomůcek patří k šikovným pomocníkům při čištění erotických
pomůcek, protože jejich povrch zbaví i těch nejmenších, mikroskopických,
nečistot. Nakonec stačí vajíčko už jen osušit měkkým ručníkem nebo počkat, až
uschne. Doporučujeme, abyste ho skladovali odděleně od ostatních hraček.
Stačí, když ho vložíte do textilního pytlíku nebo původní krabičky, díky které
nebude jeho povrch reagovat s jinými materiály pomůcek.

Nabíjení

Vajíčko je sice z výroby zčásti přednabité, my však doporučujeme hračku nabít do plna. Prodloužíte tím životnost
akumulátoru. Pro nabíjení zastrčte konektor do zaslepené dírky na boční straně vajíčka (s označením DC) a jeho
druhý konec připojte přes adaptér do elektrické zásuvky. Kovovou koncovku kablíku nevtlačujte nadoraz. Během
nabíjení bliká bílá dioda nad tlačítkem pro zapnutí/vypnutí vajíčka. Při úplném nabití zůstane kontrolka svítit. Nám
nabíjení trvalo cca 1 hodinu. Pak vajíčko Seven II vydrželo vibrovat cca 45 minut.

Před prvním použitím pomůcky musíte ovladač otevřít, abyste z baterie odstranili krycí papírek, který zabraňuje
jejímu vybíjení. Stačí, když do škvíry na spodní hraně ovladače zasunete nehty a s trochou síly zatlačíte na stěny
dálkového ovládání. To se pak rozevře a vy pod bílým papírkem najdete jednu baterii CR 2032, která dálkový ovladač
napájí. Pak už stačí jen stěny ovladače přiložit zpátky k sobě a zacvaknout.

Ovládání

Samotné vajíčko se ovládá jednoduše. Stačí přidržet tlačítko zapínání a nad ním se rozsvítí bílá dioda, která upozorní,
že se vajíčko zapnulo. Pak už stačí tlačítko krátce stisknout a vajíčko se rozvibruje. Krátkými stisky zapínacího tlačítka
přepínáte mezi jednotlivými vibračními programy. Pro vypnutí vibrací stačí trošku déle přidržet tlačítko zapínání (a
zároveň vypínání) a vajíčko přestane vibrovat.

Výrobce dodává dálkový ovladač s překrytou baterií, aby se cestou nevybila. Rozevřete proto ovladač a krycí papír
z baterie odeberte. Poté zapněte vibrační vajíčko a pomocí krátkých stisknutí na ovladači ho ovládejte. Tlačítko
uprostřed ovladače slouží pro zapnutí/vypnutí vibrací. Tlačítkem plus (+) si zvýšíte intenzitu vibrací. Tlačítkem mínus
(-) si ji naopak snížíte. Vlnovkou vlevo se vrátíte na první vibrační program. Pomocí pravé vlnovky ovládáte pulzní
režimy.

Vibrační programy

Celkem 7 vibračních programů ve 4 intenzitách vám dopřeje procítěnou pulzační masáž na těch nejcitlivějších
místech.
Vibrační programy:
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Středně silná klasická vibrace1.
Středně rychlá pulzní vibrace2.
Rychlé krátké pulzní vibrace (připomínají kulometnou palbu)3.
Jednu dlouhou pulzní vibraci vystřídají čtyři krátké pulzy4.
Tři krátké a pomalé pulzy vystřídají čtyři rychlé krátké pulzy5.
Čtyři středně dlouhé pulzy se střídají s jedním dlouhým a čtyřmi krátkými6.
Dlouhý pulz vystřídá série rychlých pulzů, které střídá jeden dlouhý pulz a čtyři krátké pulzy7.

Intenzita vibrací:

slabá intenzita1.
střední2.
silná3.
nejsilnější4.

Voděodolnost

Vibrační vajíčko Seven II má voděodolnou úpravu. Snadno ho proto umyjete, ale do vany plné vody a voňavé pěny si
ho raději neberte. Do dírky pro nabíjení by zatekla voda a způsobila tak korozi celého vibračního motorku.

Design a tvar

Symetrický, podélný tvar vibračního vajíčka v kombinaci s dlouhým silikonovým očkem připomíná pulce a působí
nadčasově. Jemné hrbolky po stranách hračky viditelně vyčnívají nad povrch a příjemně stimulují intimní partie.
Samotné vajíčko i ovladač se dobře drží v ruce.

Materiál

Kvalitní silikonový materiál si zamilujete. Na dotek jemné hrbolky spolu se zbylým hladkým povrchem vajíčka potěší
vaše smysly. Díky termoregulačním schopnostem silikonu pomůcka rychle přijme okolní teplotu.

Barva

Elegantní fialová barva ve vás probudí touhu po erotickém dobrodružství.

Rozměry

Vajíčko se i s ovladačem hravě vejde do kabelky nebo kapsy. Vždy ho tak budete mít po ruce.

Délka vajíčka bez šňůrky: 6,8 cm
Délka šňůrky: 10,3 cm
Průměr vajíčka: 2,9 cm
Hmotnost vajíčka: 40 g
Hmotnost ovladače: 20 g
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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.

Dovozce a výrobce
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