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Adventní kalendář Sexy Elephant

Údržba

Všechny pomůcky jsou voděodolné. Před i po použití je proto namydlete a
opláchněte pod proudem vlažné vody. Saténovou stuhu můžete v případě
ušpinění přemáchnout v teplé vodě s kapkou pracího gelu. Dezinfekce
pomůcek nakonec dotáhne čištění pomůcek k dokonalé hygienické čistotě,
protože odstraní i ty nejmenší nečistoty, kterých byste si všimli jedině pod
mikroskopem. Stačí ji jen nastříkat na povrch, nechat minutu působit a pak
umýt. Nakonec hračky osušte ručníkem a suché uložte zpátky do krabičky nebo
textilního pytlíku. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně. Jejich
různorodé materiály se při doteku vzájemně poškozují tím, že po sobě
zanechávají nepěkné otlaky nebo barevné skvrny.

Nabíjení

V adventním kalendáři najdete mini vibrátor, který se dobíjí pomocí přiloženého USB kabelu. Hračka bude z výroby
nabitá cca z 1/2. Doporučujeme ji proto před prvním použitím dobít do plna, abyste tím prodloužili životnost
akumulátoru. Kulatý konektor nabíjecího kabelu zasuňte do zdířky na spodní hraně vibrátoru, kterou najdete hned
nad ovládacím tlačítkem. Během nabíjení, které trvá cca 1,5 hodiny, svítí kontrolka pod ovládacím tlačítkem. Při
plném nabití dioda zhasne a vibrátore zvládne vibrovat v kuse až 50 minut.

Tlakovou pomůcku pohání dvě mikrotužkové baterie. Do hračky je vložíte tak, že odsunete směrem dolů zadní kryt
baterií a po jejich zasunutí ho zase zavřete. Stav vybití baterií poznáte podle slábnoucí intenzity tlakové stimulace.
Bohužel, baterie nejsou součástí balení.

Hravý vibrátor s celou řadou vyměnitelných nástavců dobíjí jedna tužková baterie. Ta se vkládá do pomůcky tak, že
její spodní část odšroubujete ve směru hodinových ručiček (směrem doleva, tam kde se píše slovo Open). Kryt na
baterie pak zašroubujte zase v opačném směru (tedy v protisměru hodinových ručiček). Podle slábnoucí intenzity
vibrací poznáte, že přišel čas na výměnu staré baterie za novou. Bohužel, baterie musíte vylovit z vlastních zásob.

Vibrační vajíčka pohání dvě mikrotužkové baterie, které se vloží do ovladače. Na jeho zadní straně stačí jen
odsunout bateriový kryt a obě baterie pod něj zasunout. Pak už jen kryt zaklapněte a užijte si vibrující rozkoš. A
nezapomeňte, že jakmile ucítíte slabší intenzitu vibrací, je to signál pro jejich výměnu.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka na mini vibrátoru se rychle naučíte. Dlouhým, asi dvouvteřinovým
stiskem pomůcku zapnete nebo vypnete. Během této akce se na chvíli pod ovládacím tlačítkem rozsvítí kontrolka.
Krátkým stlačením tlačítka (které se na okamžik opět rozzáří) přepnete vibrační program.

Tlakovou pomůcku zapnete i vypnete dlouhým, dvousekundovým tisknutím jediného ovládacího tlačítka, které na
hračce najdete. Během zapínání i vypínání bliká červená dioda pod ovládacím tlačítkem. Krátkými stisky tlačítka
přepínáte stimulační programy.

Jednoduché ovládání vibrátoru se čtyřmi vyměnitelnými nástavci hravě zvládnete i potmě. Stačí jen pro zapnutí
otočit spodní část pomůcky směrem doprava (směrem k nápisu ON). Otočením doleva (směrem ke slovu OFF) hračku
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vypnete.

Vibrační vajíčka se ovládají pomocí kolečka na ovladači. Jeho otočením směrem nahoru zvýšíte intenzitu vibrací,
kdežto jeho stáčením směrem dolů, budou vibrace slabší, až se nakonec úplně vypnou.

Vibrační programy

Mini vibrátor
Záplava 10 vibračních programů vás odnese do ráje rozkoše.

1. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
2. Klasická stálá vibrace středně nižší intenzity
3. Klasická stálá vibrace střední intenzity
4. Klasická stálá vibrace vyšší intenzity
5. Klasická stálá vibrace vysoké intenzity
6. Rychlá pulzní vibrace se vzrůstající intenzitou
7. Dlouhá pomalá pulzní vibrace
8. Krátká rychlá pulzní vibrace
9. Tři krátké rychlé pulzy vystřídá jedna dlouhá vibrace
10. Pomalu vzrůstající klasická vibrace

Vibrátor se čtyřmi vyměnitelnými nástavci
Vibrátor má jednu intenzitu vibrací.

Vibrační vajíčka
Pomůcka nabízí tři intenzity klasické stálé vibrace.

Voděodolnost

Erotické hračky, které najdete v adventním kalendáři, jsou voděodolné. Po hrátkách je jednoduše opláchněte pod
proudem vody. Do sprchy nebo vany plné vody si pomůcky ale raději neberte. Mohla by do nich zatéct voda a
poškodit vibrační motorek.

Design a tvar

Obdélníkový adventní kalendář v bílo-růžovém provedení s maskotem Růžového slona a sněhovými vločkami na
titulní straně vypadá nádherně. Jeho moderní, minimalistický design vás vyzve k objevování 12 krabiček plných
erotických pomůcek, které s chutí hned vyzkoušíte.

Materiál

Samotná krabice adventního kalendáře se vyrábí z tvrdého voskovaného papíru. Jednotlivé erotické pomůcky jsou
pak z odolného plastu, hypoalergenního silikonu nebo pružného TPE. Všechny mají úžasně hladký povrch, který si
zamilujete hned po prvním pohlazení.
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Barva

Adventní kalendář v růžovo-bílých barvách kopíruje styl a design našeho e-shopu. Tato jemná a přitom hravá
kombinace vás vyzve k experimentování.

Rozměry

Všechny pomůcky mají kompaktní rozměry. Vejdou se do každé kabelky nebo do šuplíku v nočním stolku.

Anální kolík:

Celková délka: 7 cm
Nejužší průměr: 1,2 cm
Nejširší průměr: 2,8 cm
Velikost srdíčka: 3,5 x 3,5 cm
Hmotnost: 53 g

Hrací kostky:

Rozměry čtvercové kostky: 2 x 2 cm
Rozměry vícehranné kostky: 3,2 x 3,2 cm
Hmotnost obou kostek: 20 g

Dobíjecí mini vibrátor:

Celková délka: 11,5 cm
Délka tykadel: 2,5 cm
Nejužší průměr: 1,5 cm
Nejširší průměr: 2,6 cm
Hmotnost: 48 g

Podtlaková sada na bradavky:

Celková délka: 6,7 cm
Průměr balonku: 3,1 cm
Průměr kloboučku: 1,6 cm
Hmotnost sady: 24 g

Vaginální činka:

Celková délka (se šňůrkou): 17,5 cm
Délka činky: 4,5 cm
Průměr činky: 2,5 cm
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Hmotnost: 48 g

Svorky na bradavky:

Celková délka: 5,8 cm
Délka svorek: 2,8 cm
Šířka svorek: 1,4 cm
Hmotnost: 16 g

Tlaková pomůcka:

Celková délka: 12,5 cm
Průměr rukojeti: 4 cm
Průměr hubičky: 0,5 cm
Hmotnost: 77 g

Erekční kroužky:

Průměr v klidu: 3,5 cm
Průměr po natažení: 4,5 cm
Hmotnost: 5 g

Vibrátor se čtyřmi vyměnitelnými nástavci:

Celková délka: 10 cm
Nejužší průměr: 2 cm
Nejširší průměr: 2,8 cm
Rozměry kulatého nástavce: 2,5 x 2,5 cm
Rozměry nástavce s blánou: 2,5 x 3 cm
Rozměry nástavce králíčka: 2,5 x 4,2 cm
Rozměry nástavce s anténkou: 4,2 cm
Hmotnost: 67 g

Vibrační vajíčka:

Celková délka vajíček: 5,6 cm
Průměr vajíček: 2,6 cm
Celková délka šňůrky: 50 cm
Celková délka ovladače: 11,5 cm
Průměr ovladače: 4,3 cm
Hmotnost: 80 g

Masturbační vajíčko:
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Celková délka: 6,4 cm
Průměr vrchní části: 2,5 cm
Průměr střední části: 4,5 cm
Průměr spodní části minimální: 2 cm
Průměr spodní části maximální: 10 cm
Hmotnost: 28 g

Saténová stuha:

Celková délka: 145 cm
Šířka: 6 cm
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