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Nahřívací vibrátor s výběžkem na klitoris Lissy

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete dřív, než řeknete slon. Před i po každém použití ho
pořádně namydlete a opláchněte pod proudem vody. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech
bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suchý vibrátor uložte do textilního
pytlíku nebo originálního obalu, aby na sebe materiály ostatních erotických pomůcek nemohly
působit. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Nabíjení

Vibrátor vám sice přijde z části nabitý, ale před prvním použitím ho dobijte doplna. Prodloužíte
tím životnost akumulátoru. Hračka se dobíjí pomocí USB kabelu. Jeden konec zapojte do zdířky
na hřbetu rukojeti s označením DC a opačnou část zastrčte do síťové nabíječky pro mobilní
telefon nebo do powerbanky. Během nabíjení bliká kontrolka modrou barvou, která po plném
dobití vibrátoru zůstane konstantně svítit.

Při testování jsme zjistili, že nabití pomůcky trvá 140 minut a při plném výkonu si s ní užijete
cca 60 minut rozkoše.

Ovládání

Ovládání hračky se rychle naučíte. Vibrátor zapnete za doprovodu modře podsvícené diody na ovládacím panelu
delším podržením samostatného tlačítka se znakem power, které najdete ve spodní části rukojeti. Po zapnutí se
roztancuje vaginální část i výběžek na prvním vibračním režimu. Delším podržením stejného tlačítka pak hračku
vypnete.

Vibrační režimy v těle pomůcky i výběžku na klitoris přepnete krátkým stisknutím tlačítka se znakem vlnovky.
Modrá dioda problikává v rytmu vibrací nebo pulzů. Stimulační režimy se ovládají cyklicky, proto se musíte proklikat
všemi programy bez možnosti vrátit se zpět.

Tlačítko se znakem kapky slouží k nahřívání vaginální části. To zapnete nebo vypnete tak, že tlačítko dlouze podržíte.
Tuto funkci můžete spustit samostatně před samotným zapnutím vibrátoru, aby se stihl před hrátkami příjemně
zahřát.

Vibrační programy

Do orgasmického nebe dámy vynese 10 vibračních programů ve vaginální části a 10 stimulačních režimů ve výběžku
na klitoris.

Vibrační programy ve vaginální části

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

Klasická vibrace – nízká intenzita1.
Klasická vibrace – střední intenzita 2.
Klasická vibrace – nejvyšší intenzita 3.
Rychlá vlnovka s postupným navyšováním vibrací4.
Střídání delších pulzů od nejsilnějšího po nejslabší5.
Rychlá pulzní vibrace6.
Dva rychlé pulzy střídá jeden delší pulz7.
Krátký pulz střídají dva delší pulzy8.
Střídání dlouhé slabší a intenzivní klasické vibrace9.
Vlnovka s postupným snižováním vibrací10.

Vibrační programy ve výběžku na klitoris

Klasická vibrace – nízká intenzita 1.
Klasická vibrace – střední intenzita 2.
Klasická vibrace – nejvyšší intenzita 3.
Rychlá vlnovka s postupným navyšováním vibrací4.
Střídání delších pulzů od nejsilnějšího po nejslabší5.
Rychlá pulzní vibrace6.
Dva rychlé pulzy střídá jeden delší pulz7.
Krátký pulz střídají dva delší pulzy8.
Střídání dlouhé slabší a intenzivní klasické vibrace9.
Vlnovka s postupným snižováním vibrací10.

Voděodolnost

Vibrátor má voděodolnou úpravu, proto ho snadno udržíte v čistotě. Do vany nebo sprchy si ale pomůcku neberte. Do
zdířky pro USB kabel může zatéct voda a hračku byste utopili.

Design a tvar

Pomůcka působí luxusním a něžným dojmem a díky svému zahnutému, jemně vroubkovanému tělu skvěle doléhá na
bod G. Výběžek s důmyslnými výstupky má pevný tvar, proto s přesností stimuluje klitoris až k vytouženému
orgasmu. Vibrátor se dobře drží v ruce a při manipulaci s ním oceníte taky lehce zahnutou, ergonomicky tvarovanou
rukojeť s ovládacím panelem.

Materiál

Vibrátor s tvrdým jádrem z ABS plastu je zahalený do vrstvy kvalitního silikonového materiálu, který si zamilujete už
po prvním pohlazení pro jeho sametovou hebkost. A protože nezpůsobuje alergické reakce, často se používá taky ve
zdravotnictví.

Barva

Jemná růžová barva v pudrovém odstínu působí něžným dojmem a naladí vás při intimních chvilkách na vlnu hýčkání
a rozmazlování. Zdobení na rukojeti evokující růžové zlato dodává pomůcce punc luxusu.
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Rozměry

Vibrátor má menší průměr, proto svou velikostí rozmazlí i začátečnice nebo dámy, které si nepotrpí na velké
zaplnění.

Celková délka vibrátoru: 20,5 cm
Použitelná délka vibrátoru: 12 cm
Délka výběžku: 4,8 cm
Průměr v nejširší části: 3,5 cm
Průměr v nejužší části: 2,4 cm
Hmotnost: 150 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 IČO: 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

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

