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Vibrátor Funny Orange Next Gen + dárek Toybag

Údržba

Voděodolný vibrátor Funny Orange Next Gen očistíte během minutky. Stačí,
když ho po každé akci pořádně namydlíte a opláchnete vlažnou vodou.
Dezinfekce pomůcek pak dotáhne údržbu ke 100% čistotě. Nakonec už jen
pomůcku osušte měkkým ručníkem a uložte ji do původní krabičky nebo
textilního pytlíku. Díky oddělenému skladování zabráníte tomu, aby na sebe
různorodé materiály pomůcek reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Domů vám sice vibrátor dorazí cca z poloviny nabitý, přesto ale doporučujeme
hračku před prvním použitím nabít do plna, abyste prodloužili výdrž a životnost
akumulátoru. Pomůcku nabijete pomocí přiloženého USB kabelu, který najdete
v balení. Stačí, když kulatý konektor zapíchnete až na doraz do zaslepené dírky
nad ovládacím tlačítkem a druhý konec kabelu pak připojte k powerbance nebo
přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení bliká kontrolka pod
ovládacím tlačítkem. Při plném nabití se dioda rozsvítí. Nabíjení trvá cca
1 hodinu a 45 minut, po kterých vydrží hračka vibrovat cca 50 minut na
maximální výkon.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka zvládnete i se zavázanýma očima. Dlouhým, cca 2 vteřinovým
podržením ovládacího tlačítka vibrátor zapnete i vypnete. Krátkými stisky se pak proklikáte napříč všemi vibračními
programy.

Vibrační programy

Celkem 10 vibračních programů vás provede na cestě do orgasmického ráje.

Klasická stálá vibrace nejnižší intenzity1.
Klasická stálá vibrace nízké intenzity2.
Klasická stálá vibrace střední intenzity3.
Klasická stálá vibrace vysoké intenzity4.
Klasická stálá vibrace nejvyšší intenzity5.
Krátké, rychlé pulzy vzrůstající intenzity6.
Dlouhé, rychlé pulzy7.
Krátké, rychlé pulzy8.
Tři krátké pulzy vystřídá jedna dlouhá pulzní vibrace9.
Postupně vzrůstající vibrace10.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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

Voděodolnost

Vibrátor je voděodolný. Po akci ho proto jednoduše opláchnete pod proudem vody, ale do vany plné vody si ho raději
neberte. Utopil by se.

Design a tvar

Dlouhé, úzké tělo vibrátoru s rovnou krytkou vypadá nenápadně a připomíná cestovní balení parfému. Dobře se drží
v ruce a díky kompaktním rozměrům ho zapojíte do hry v každé sexuální poloze. Kulatý nástavec s měkkými
silikonovými štětinkami připomíná trochu jehelníček. Nástavec se dvěma zaoblenými výběžky v nás zase evokuje
zajíce a hodí se pro masáž penisu.

Materiál

Pevné tělo z odolného ABS plastu je potažené vrstvou sametově hebkého silikonu, který má hypoalergenní a
neporézní vlastnosti. Proto se často používá i v lékařství a kosmetickém průmyslu. Kovové hrbolky příjemně hladí
na kůži.

Barva

Hřejivá oranžová barva ve vás probudí touhu po experimentování. Prozkoumáte všechny své i partnerovy erotogenní
zóny a přitom zažijete vzrušující dobrodružství.

Rozměry

Díky kompaktním rozměrům můžete mít vibrátor neustále u sebe. Vejde se do batohu i dámské kabelky.

Celková délka vibrátoru s krytkou: 12 cm
Délka nástavce se dvěma výběžky: 5,2 cm
Délka nástavce se štětinkami: 2,4 cm
Průměr rukojeti: 2,5 cm
Hmotnost: 72 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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