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Silikonový vibrátor Borůvka® II Original (20 cm) + dárek
Toybag

Údržba

Díky voděodolné úpravě zvládnete čištění vibrátoru během pár minut. Po rozbalení
můžete na pomůcce najít stopy ošetřujícího pudru z výroby. Doporučujeme ji proto před
prvním použitím důkladně namydlit a opláchnout teplou vodou. Po každé akci pak vibrátor
opět umyjte. Na závěr se hodí Dezinfekce pomůcek, která odstraní i mikroskopické
nečistoty. Stačí ji na vibrátor jen nastříkat, minutku nechat působit a pak opláchnout.
Dejte pozor, aby se voda nedostala pod plastový uzávěr baterií. Kdyby se to stalo, nechte
vše důkladně vyschnout.

Nabíjení

Vibrátor Borůvka® II Original napájí dvě tužkové AA baterie, které vydrží podle své
kvality vibrovat řádově několik hodin. Jejich vybíjení poznáte podle slábnoucího výkonu, až
jim nakonec dojde šťáva úplně a vibrátor se vypne. Můžete použít jednorázové alkalické
nebo dobíjecí baterie.

Pro jejich výměnu stačí, abyste pootočením proti směru hodinových ručiček uvolnili
silikonový kryt a vložili do něj dvě tužkové AA baterie tak, jak je vyznačeno na uzávěru
(jednu baterii symbolem „+“ nahoru, druhou obráceně). Potom zase zpátky nasaďte
uzávěr, jemně přitlačte a pomalu s ním pootočte o cca půl cm ve směru hodinových
ručiček.

Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Vibrátor ovládáte pomocí jednoho tlačítka. Krátkým stisknutím zapnete
vibrace na nejnižší výkon (program 1). Dalšími krátkými stisky zvyšujete intenzitu vibrací (program 2 a 3) a přepínáte
pulzní vibrační programy (programy 4 až 7). Dlouhým stisknutím vibrátor vypnete (podržte tlačítko cca 3 vteřiny,
dokud se nevypne). Při opětovném zapnutí začíná Borůvka® II Original vibrovat vždy programem č. 1.

Vibrační programy

Ze 7 vibračních programů si pokaždé vyberete ten, který vás dovede ke slastnému vrcholu.

1. Klasické vibrace – nízká intenzita
2. Klasické vibrace – střední intenzita
3. Klasické vibrace – nejvyšší intenzita
4. Pulzní program – postupně zvyšující se intenzita (připomíná rozjíždění auta), trvá cca 5 sekund
5. Pulzní program – delší pravidelné pulzy (cca 2 pulzy za vteřinu)
6. Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu (cca 3 pulzy za vteřinu)
7. Pulzní program – 3 kratší pulzy následovány jedním delším
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Voděodolnost

Pomůcka je voděodolná, takže ji při údržbě jednoduše umyjete pod tekoucí vodou. S trochou opatrnosti si s ní
můžete zařádit i ve sprše, ale dávejte pozor, aby byl uzávěr baterií vždy dobře zavřený. Pokud se rádi koupete,
zkuste na vibrátor navléknout kondom a udělat na něm uzel. Pak s ním můžete řádit i v napuštěné vaně.

Design a tvar

Vibrátor ve fialové barvě vypadá jako skutečný penis. Zaujme výrazným žilkováním a velkým žaludem. Jeho speciálně
zahnutá špička doléhá na bod G, který intenzivně stimuluje vibracemi. Celkově pomůcka dobře padne do ruky a
realistické provedení umocňuje prožitky.

Materiál

Kvalitní lékařský silikon vás nadchne neporézními vlastnostmi a hebkým povrchem. Vibrátor Borůvka® II
Original má měkký a pružný střed, ale jeho špička je pevná a trochu tvrdší, kvůli vibračnímu motorku. Hračka vás
taky potěší svou neutrální vůní.

Barva

Moderní, pastelově fialová barva působí elegantně. Kombinuje v sobě nádech magie a tajemna. Zároveň podporuje
vnitřní klid a vyrovnanost mysli. Všechny starosti všedního dne proto hodíte za hlavu a poddáte se smyslné vlně
vzrušení a orgasmické tsunami, která zachvátí celé vaše tělo.

Rozměry

Borůvka® II Original není ani velká, ani malá. Velikostí je nad průměrem běžné velikosti penisu, taková zlatá
střední cesta.

Celková délka vč. ovládání: 20 cm
Použitelná délka: 16 cm
Průměr: 4 cm
Hmotnost: 217 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.

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

Dovozce a výrobce

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
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