
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

Silikonový vibrátor Orange Banana 20 cm

Údržba

Výrobce uvádí, že vibrátor je voděodolný, ale našim vodním testem neprošel. Po namočení na
1 minutu se dovnitř dostalo několik kapek vody. Doporučujeme po použití omývat mýdlem a
teplou vodou pouze žlutou část, bílý plast už ne. Nedoporučujeme používat ve sprše ani vaně. Po
omytí je parádní Dezinfekce pomůcek, která dotáhne vše do konce.

Nabíjení

Vibrátor je napájen na dvě AAA baterie (mikrotužkové). Zkoušeli jsme jak dlouho vydrží vibrátor
vibrovat – výdrž 3 hodiny a 44 minut (nejsilnější vibrace). Pokud bude vibrátor zapnut na slabší
vibrace a budou použity jiné, kvalitnější baterie, vydrží mnohem déle. Použili jsme obyčejné a
levné baterií zn. RAVER (ULTRA alkaline).

Vibrační programy

1. pulzování ve středních intervalech (střední střídání vibrace a pauzy)
2. pulzování ve čtyřech intervalech (tři krátké a jeden delší)
3. pulzování v rychlých intervalech (rychlé střídání vibrace a pauzy)

Design a tvar

Mírně prohnutý, ideální pro stimulaci G bodu.

Materiál

Kombinace ABS plastu a silikonu. Žlutá část = 100% klinický silikon, na dotek hebký a příjemný, zároveň však
pevný a neohebný. Tato část se zavádí do pochvy, ukrývá vibrační motorek. Bílá část = ABS plast, tvrdý,
neohebný. Složí k uchopení a manipulací s pomůckou, uvnitř řídící jednotka a baterie.

Barva

Oranžovo-bílá (zapínací tlačítko je růžové). Je to veselá a radostná barva slunce, šťavnatých pomerančů a
bohatou úrodou. :)

Rozměry

Celková délka : 20 cm
Délka ovládání : 5,5 cm – 7 cm (jedna strana delší)
Délka použitelná : 12 cm – 13,5 cm (jedna strana delší)
Průměr vrchní části : 4 cm
Průměr střední části : 2,2 cm
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Průměr spodní části (ovládání) : 4 cm
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