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Silikonový vibrátor Borůvka® III Next Gen + dárek
Toybag

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete levou zadní. Stačí ho po každé akci namydlit a
důkladně opláchnout vlažnou vodou. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku všech nečistot. A to i
těch, kterých byste si pouhým okem nevšimli. Jen ji nastříkejte na povrch, nechte minutu působit
a pak opláchněte vodou. Po osušení už jen hračku uložte zpátky do krabičky nebo textilního
pytlíku a dejte ji do šuplíku slasti. 

Nabíjení

Doporučujeme vibrátor před prvním použitím nabít do plna. Prodloužíte tím životnost
akumulátoru. Nabíjení pomocí přiloženého USB kabelu je jednoduché. Stačí, když kulatou
koncovku zastrčíte do dírky na zadní straně ovládací části vibrátoru. Konektor se zasouvá ztuha.
Proto ho pořádně zatlačte až nadoraz. USB koncovku pak připojte k powerbance nebo přes síťový
adaptér do elektrické zásuvky. Nám nabíjení trvalo cca 1,5 hodiny, během které blikalo spodní
tlačítko fialově. To pak při plném dobití zůstalo svítit. Po nabití vibrátor zvládl vibrovat na
maximální výkon cca 1 hodinu.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí dvou tlačítek se šipkami se rychle naučíte. Pro zapnutí vibrátoru
stiskněte a podržte po dobu cca 2 vteřin spodní tlačítko, které se po zapnutí rozsvítí modře. Pak
už stačí jen krátce tisknout horní tlačítko a vibrátor začne vibrovat na 1. programu. Krátkými
stisky vrchního tlačítka přepínáte jednotlivé vibrační programy. Pro vypnutí vibrátoru pak stačí
opět na 2 vteřiny podržet spodní tlačítko.

Vibrační programy

S 9 vibračními programy zaženete nudu doma i v práci.

1. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
2. Klasická stálá vibrace střední intenzity
3. Klasická stálá vibrace vysoké intenzity
4. Pulzní vibrace (připomínají rychlý tlukot srdce)
5. Rychlá stoupající pulzní vibrace (připomíná horskou dráhu)
6. Vzrůstající intenzita pulzních vibrací v pomalém rytmu
7. Jednu vzrůstající dlouhou vibraci vystřídají dva krátké  pulzy
8. Středně rychlé pulzní vibrace
9. Tři rychlé pulzní vibrace se vteřinovou pauzou mezi intervaly

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

Díky voděodolnému provedení pomůcku jednoduše umyjete. Do vany si ji ale neberte. Do dírky pro nabíjení by
zatekla voda, která umí uvnitř vibrátoru nadělat pěknou paseku.

Design a tvar

Na první pohled vibrátor působí trochu mohutně. Líbí se nám ale jeho výrazné žilkování i speciální, lodičkové
prohnutí, které usnadňuje zavádění. Výrazně tvarovaný žalud skvěle doléhá na bod G a rozmazluje ho silnými
vibracemi. Celkově se pomůcka dobře drží v ruce a snadno se ovládá.

Materiál

Kvalitní, hypoalergenní silikon si zamilujete. Nejdřív budete konečky prstů bloudit po jeho sametově hebkém povrchu
a pak rychle zatoužíte po smyslném rozmazlování.

Barva

Výrazná fialová barva vás omámí svým elegantním dojmem a energickým nábojem. S chutí se pustíte do objevování
dosud nepoznaných vzrušujících pocitů a tělesných slastí.

Rozměry

Střední velikost vibrátoru ocení všechny náročné začátečnice i zkušené dračice.

Celková délka: 21,5 cm
Použitelná délka: 15 cm
Největší průměr u kořene: 4,2 cm
Nejmenší průměr pod žaludem: 3,8 cm
Hmotnost: 188 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.

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