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ZINI Roae Black

Údržba

Po použití a opláchnutí je dobrá i Dezinfekce pomůcek. Zini skladujte odděleně od
ostatních erotických pomůcek, nemělo by docházet k přímému kontaktu, protože
jednotlivé materiály na sebe mohou reagovat.

Nabíjení

Délka nabíjení: při testu jsme naměřili cca 1 hodinu a 13 minut (při nabíjení svítí
kontrolka červeně, až je Zini nabité, kontrolka začne svítit zeleně).

Výdrž na jedno nabití: při testu jsme střídali vibrace a 2 pulzní programy a naměřili
jsme cca 5 hodin a 30 minut (není poznat rozdíl, kdy vibrace ke konci slábne).

Ovládání

zapnutí … krátké stisknutí tlačítka plus (+)
vypnutí … krátké stisknutí tlačítka minus (-) nebo delší stisknutí tlačítka
(2 vteřiny) míinus (-) … podle typu programu
rychlost + … krátké stisknutí tlačítka plus (+) zvýší rychlost o jeden stupeň
rychlost + … krátké stisknutí tlačítka minus (-) sníží rychlost o jeden stupeň
rychlost max … dlouhé stisknutí (2 vteřiny) tlačítka plus (+) zvýší rychlost na
nejvyšší páty stupeň
pulzny zapnutí … krátké stisknutí prostředního tlačítka (o) přepne Rychlostní
režim do Pulzního režimu
pulzy vypnutí … krátké stisknutí prostředního tlačítka (o) přepne Pulzní režim do
Rychlostního režimu
pulzy následující … krátké stisknutí tlačítka plus (+) přepne další pulzní program
pulzy předchozí … krátké stisknutí tlačítka minus (-) přepne předchozí pulzní
program  
pulzy náhodné …  krátké stisknutí prostředního tlačítka (o) přepnena náhodný
pulzní režim

Funkce Travel Lock:

Zabraňuje nechtěnému zapnutí pomůcky na cestách
Standardně je výrobek nastaven na LOCK ON, tedy zamknuto. Je to z důvodu zabránění zapnutí vibrací během
přepravy.
Aby bylo možné s pomůckou manipulovat, přepněte z LOCK ON na LOCK OFF.
LOCK ON … svítí červeně
LOCK OFF … svítí zeleně

Pro uvedení v pohotovost:

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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stisknětě tlačítko se symbolem –1.
poté stiskněte tlačítko + spolu s tlačítkem – na 2–3 vteřiny2.

Vibrační programy

PULZNÍ PROGRAMY:
1. Pulzování ve dvou přerušovaných intervalech (přechod z jedné strany na druhou)
2. Pulzování v šesti intervalech (první delší vibrace + pět krátkých pulzů)
3. Pulzování ve středně krátkých intervalech (střední střídání vibrací)
4. Pulzování v kratších intervalech (rychlé střídání vibrace a pauzy)
5. Klasická dlouhá vibrace
6. Pulzování v krátkých a dlouhých intervalech (střídání rychlé a pomaleší vibrace a pauzy)
7. Pulzování v houpavém krátkém intervalu (přechod z jedné strany na druhou)

Voděodolnost

Vibrátory Zini nejsou plně voděodolné. Výrobce uvádí „Splash Proof“, tedy možno krátce oplachovat pod
tekoucí vodou.

Materiál

Je vyroben ze 100% klinické ho silikonu, který je antialergenní, velmi jemný a příjemný na dotek a
zároveň pevný.

Materiál je podle našeho názru ještě příjemnější a jemnější než jaký mají vibrátory LELO.

Barva

Černá neprůhledná s úchytkou černé metalízy (lesklá).

Rozměry

délka delší části:19 cm
délka kratší části: 8 cm
délka zasunutelná do vagíny: 12 cm
průměr vrchní části: 3 cm
průměr střední části: 3,2 cm
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