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Masážní hlavice Tiny Wand II + dárek Toybag

Údržba

Údržbu vodotěsné hlavice zvládnete rychlostí blesku. Jednoduše ji opláchněte pod tekoucí
vodou s kapkou mýdla a osušte jemným ručníkem. Případné nečistoty z vroubků pod hlavicí
očistěte jemným kartáčkem. Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu do konce. Suchou pomůcku
pak uložte do originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby na sebe materiály ostatních
hraček nepůsobily a nemohly se poškodit.

Nabíjení

Pomůcka může přijít od výrobce z části nabitá, ale před prvním použitím ji doporučujeme dobít
do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Masážní hlavice se dobíjí přes magnetický USB
kabel, který zapojte do notebooku, počítače nebo adaptéru na mobilní telefon.

Nabití hlavice nám zabralo 90 minut a v průběhu nabíjení pomalu problikává ovládací tlačítko
bílou barvou. Po nabití pomůcky zůstane dioda konstantně svítit. Při nejvyšších stupních
vibrací hračka vydržela v provozu hodinu a půl.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka pochopíte během chviličky. Hlavici zapnete i vypnete delším podržením
ovládacího tlačítka a zároveň za doprovodu rozsvícené bílé diody spustíte první vibrační mód. Programy přepnete
krátkým stisknutím tlačítka.

Vibrační programy

Z nabídky deseti vibračních programů si vyberte svůj oblíbený.

Základní klasická vibrace1.
Silnější klasická vibrace2.
Středně silná klasická vibrace3.
Nejsilnější klasická vibrace4.
Intenzivní klasická vibrace5.
Pulzní vzrůstající vibrace6.
Rychlá pulzní vibrace s delšími pulzy7.
Rychlá pulzní vibrace s krátkými pulzy8.
Tři rychlé pulzní vibrace střídá jeden dlouhý pulz9.
Střídání slabé, střední a silné vibrace10.

Voděodolnost

Pro milovníky vodních hrátek máme dobrou zprávu. Masážní hlavice dostala do vínku vodotěsnou úpravu, proto si
dopřejte orgasmus v koupelně bazénu nebo ve vířivce.
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Design a tvar

Masážní hlavice Tiny Wand II působí elegantním a minimalistickým dojmem a svým tvarem připomíná malý mikrofon.
Díky svému štíhlému tělu a cestovní velikosti se hračka dobře drží v ruce. Výkyvnou hlavu si pohodlně nasměrujete
na všechna svoje i partnerova intimní místečka. Ovládací panel s jedním tlačítkem najdete ve spodní části rukojeti.

Materiál

Hlavice je vyrobená ze 100% silikonu, který pohladí jemnou kůži jako samet. Rukojeť z odolného ABS plastu se pyšní
dlouhou životností.

Barva

Elegantní šedou metalízu rukojeti krásně doplňuje silikonový návlek v černé barvě.

Rozměry

Pomůcka má kompaktní velikost, proto ji schováte i do nejmenší tašky nebo kabelky.

Celková délka: 11 cm
Délka rukojeti: 7 cm
Délka hlavice: 3 cm
Průměr hlavice: 2,9 cm
Hmotnost: 66 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.

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 
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