
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

Vibrátor s výběžkem na klitoris Bee

Údržba

Vodotěsný vibrátor zvládnete umýt raz dva. Před i po každém jeho použití ho namydlete a
opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku všech nečistot, a to i
těch mikroskopických, kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí jen dezinfekci
nastříkat na povrch hračky, nechat ji minutku působit a pak opláchnout. Nakonec pomůcku
pořádně otřete ručníkem a schovejte ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky.
Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně. Jen tak zabráníte tomu, aby na sebe jejich
různorodé materiály reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Vibrátor posílá výrobce z cca 1/3 nabitý, přesto ho doporučujeme před prvním použitím
nabít do plna, abyste prodloužili jeho výdrž i životnost. Pomůcku dobijete pomocí
magnetického USB kabelu, který najdete v balení. Stačí, když konec se dvěma kovovými
výčnělky přiložíte ke dvěma stříbrným bodům, umístěným na zadní straně rukojeti nad
zlatým plíškem a druhý konec kabelu připojíte k powerbance nebo přes napájecí adaptér do
elektrické zásuvky. Během nabíjení, které trvá cca 2,5 hodiny, bliká fialová kontrolka nad
ovládacím panelem. V momentě nabití zůstane svítit. Na jedno nabití pak zvládne vibrátor
vibrovat cca 1,5 hodiny v kuse.

Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Dlouhým, cca třívteřinovým stisknutím prostředního tlačítka (dokud se
nerozsvítí dioda nad ovládacím panelem) vibrátor probudíte (zapnete). Jeho opětovným, krátkým zmáčknutím začne
vibrátor vibrovat v obou částech najednou.

Krátkým stisknutím horního tlačítka označeného znaménkem PLUS (+) nebo spodním tlačítkem označeným jako
MÍNUS (-) přepínáte vibrační programy v obou částech pomůcky najednou. Výhodou je, že libovolně můžete měnit
vibrační režimy směrem dopředu a dozadu, až nakonec můžete pomocí tlačítka MINUS vibrátor uspat. Resp. uvést ho
do stavu, kdy zůstane zapnutý, ale nebude vibrovat.

Pro vypnutí pomůcky pak stiskněte prostřední tlačítko a podržte ho po dobu cca 3 vteřin, dokud nezhasne kontrolka.

Vibrační programy

S celkem 10 vibračními programy, které jsou v obou výběžcích stejné, si užijete dlouhou, slastiplnou noc.

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
Pomalá pulzní vibrace4.
Rychlá pulzní vibrace5.
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Jeden dlouhý pulz vystřídá pět krátkých, rychlých pulzů6.
Tři krátké a rychlé pulzy vystřídá jedna dlouhá vibrace7.
Střídání krátkých a dlouhých pulzů8.
Pomalu vzrůstající vibrace9.
Sérii krátkých a dlouhých pulzů vystřídá jedna klasická vibrace10.

Voděodolnost

Vibrátor s výběžkem na klitoris je vodotěsný. Oživte si s ním proto předehru s partnerem ve sprše nebo si dopřejte
relaxační koupel, která vyvrcholí bouřlivým orgasmem.

Design a tvar

Moderní vibrátor Bee vypadá elegantně a žensky. Jeho zahnuté tělo pro stimulaci bodu G zdobí kolem špičky výrazné
drážky pro intenzivnější stimulaci celé přední vaginální stěny. Výběžek na klitoris ve tvaru roztomilého zajíčka s
dlouhýma ušima a pacičkami dobře přiléhá. Celkově se pomůcka snadno drží v ruce a i přes své tužší tělo se
jednoduše zavádí do ženského klína. Intuitivní ovládání zvládnete i potmě.

Materiál

Vibrátor Bee se vyrábí z na dotek hedvábně hladkého silikonu, který vás nadchne svým kvalitním neporézním
povrchem. Proto se silikonové pomůcky snadno čistí a udržují. Kvůli svým hypoalergenním vlastnostem se taky
silikonový materiál často používá v lékařském a kosmetickém průmyslu.

Barva

Žlutá barva v kombinaci se zlatým plíškem, který jí dodává punc noblesy, vypadá moderně a žhavě. Probudí ve vás
touhu po experimentování a nových zážitcích.

Rozměry

Pomůcka se dobře drží v ruce a snadno ji schováte do každého šuplíku slasti.

Celková délka: 21 cm
Použitelná délka: 12 cm
Délka vaginálního výběžku: 6 cm
Nejmenší průměr vibrátoru: 2,3 cm
Největší průměr vibrátoru: 3,5 cm
Hmotnost: 184 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
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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 

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China
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