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Vibrační vajíčko Mia App s dálkovým ovládáním a
mobilní aplikací + dárek Toybag

Údržba

Vibrační vajíčko Mia App je voděodolné, protože vám jeho údržba zabere jenom
chviličku. Před i po každém použití ho pečlivě namydlete a opláchněte
proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek odstraní i ty nejmenší nečistoty,
kterých byste si všimli jedině pod mikroskopem. Stačí ji jen nastříkat na povrch
pomůcky, nechat minutu působit a pak opláchnout. Nakonec vibrační vajíčko
pořádně otřete ručníkem a schovejte ho do textilního pytlíku nebo originální
krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu,
aby na sebe jejich různorodé materiály reagovaly, a poškozovaly se.

Nabíjení

Vibrační vajíčko vám domů přijde vybité. Proto ho před prvním použitím musíte nejdřív nabít do plna. Prodloužíte tím
jeho výdrž i životnost. K nabíjení slouží USB kabel, který najdete v balení. Kulatý konektor zapíchněte do zaslepené
zdířky na boční straně vajíčka. Dírka je označená vyrytými písmeny DC a schovává s v místě, kde se pomůcka zužuje
a přechází v šňůrku. Druhý konec kabelu pak připojte k powerbance nebo přes adaptér do elektrické zásuvky. Během
nabíjení bliká dioda pod ovládacím tlačítkem vajíčka (na konci šňůrky). Až bude hračka nabitá, kontrolka zůstane
svítit. Dobíjení trvá cca 1,5 hodiny a na jedno nabití vydrží vajíčko vibrovat až 2 hodiny v kuse.
 
Dálkový ovladač se dobíjí přes USB kabel stejně jako samotné vibrační vajíčko. Tenký konektor nabíjecího kabelu
zastrčte do spodní hrany ovladače a druhý konec připojte k síťovému adaptéru. Během dobíjení bliká zelená
kontrolka pod ovládacím tlačítkem, která po nabití zhasne. Nabíjení ovladače trvá cca 90 minut a má stejnou výdrž
jako vibrační vajíčko.

Ovládání

Jednoduché ovládání jedním tlačítkem nebo přes mobilní aplikaci se rychle naučíte. Na konci ocásku má vibrační
vajíčko nenápadné, ale trochu vystouplé ovládací tlačítko. Když ho stisknete a podržíte po dobu 3 vteřin, tak se pod
ním rozsvítí dioda. Ta signalizuje probuzení pomůcky. Abyste zapnuli vibrace, musíte tlačítko ještě jednou krátce
zmáčknout. Stejným způsobem pak změníte vibrační program. Pro vypnutí pomůcky pak stačí ovládací tlačítko opět
stisknout na 3 vteřiny.

Vibrační vajíčko má i dobíjecí dálkový ovladač s jedním tlačítkem ve tvaru srdíčka. Pro zapnutí vajíčka stačí tlačítko
stisknout a podržet po dobu 3 vteřin. Rozsvítí se dioda, která indikuje zapnutí pomůcky a její připravenost na použití s
dálkovým ovládáním. Programy pak přepínáte krátkými stisky srdíčkového tlačítka na ovladači. Dioda na ovladači
napoví, že jste přepnuli na další vibrační program. Pokud budete chtít pomocí ovladače zastavit vibrace, podržte jeho
ovládací tlačítko do doby, než se vypne vibrační režim. Dioda pod ovládacím tlačítkem na vibračním vajíčku ale
zůstane svítit v pohotovostním režimu, který vydrží až 1 hodinu. To oceníte ve chvílích, kdy se k hrátkám budete chtít
ještě vrátit. Nemusíte vajíčko vytahovat a ručně znovu zapínat. Pokud ho ale chcete úplně vypnout, musíte to udělat
pomocí jeho ovládacího tlačítka na ocásku. 

Abyste mohli vibrační vajíčko Mia App ovládat pomocí mobilní aplikace, musíte si ji nejdřív stáhnout do mobilu. Stačí
si nainstalovat mobilní aplikaci Love Spouse, která je zdarma a dostupná na Google Play i App store. Aplikace je
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kompatibilní s operačními systémy iOS 9.0 nebo Android 5.0 a vyšší. Po nainstalování se musíte do aplikace nejdříve
zaregistrovat pomocí e-mailu a hesla a zapnout si bluetooth. Appka vás vyzve ke spárování s vaším vibračním
vajíčkem. To můžete udělat dvojím způsobem. Buď naskenováním QR kódu, který najdete v tištěném návodu nebo
pomocí ručního zadání kódu 9012. V obou případech klikněte na titulní straně aplikace na zelené plus, kterým se
prokliknete na obrazovku, která vám nabídne oskenování závazného kódu nebo zadání kódu zařízení (bílý kruh ve
spodní části obrazovky). 

Classic mode představuje všech 9 vibračních programů, které můžete libovolně měnit (stejně jako mačkáním
ovládacího tlačítka na pomůcce).
Ve video mode si zapnete libovolné video, uložené ve svém telefonu, které můžete během hrátek sledovat a přitom
měnit vibrační režimy.
Před spuštěním musical mode si v telefonu zapněte oblíbenou písničku a pak se vraťte zpátky do aplikace. Vibrační
vajíčko se začne vrtět v rytmu puštěné hudby.
V záložce draw something si můžete tahem prstu namalovat vzor, v jakém má pomůcka vibrovat. Ten si pak
můžete uložit a opakovaně se k němu vracet.
Funkce shake it vám umožní regulovat vibrace pomocí pohybu telefonu. Tuhle vychytávku využijete třeba při běhu.
Pomocí interactive mode se spojíte s partnerem, který může vibrační vajíčko ovládat na dálku.

Vibrační programy

Nálož 9 vibračních programů rozmazlí ženský klín promyšlenou vibrační symfonií.

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
Čtyři krátké rychlé pulzy vystřídá jeden dlouhý4.
Středně rychlé a krátké pulzy postupně narůstají na své intenzitě 5.
Frekvence postupně se zrychlujících a zkracujících pulzů 6.
Devět krátkých pulzů vystřídá jedna dlouhá vibrace7.
Postupně se zvyšující intenzita vibrací připomíná túrování motoru8.
Střídání nízké a vysoké intenzity vibrací9.

Voděodolnost

Vibrační vajíčko Mia App má voděodolnou úpravu. Po použití ho proto jednoduše umyjete, ale do vany plné vody si ho
neberte. Utopilo by se.

Design a tvar

Tmavě modrozelené vajíčko svým tvarem připomíná trochu pulce. Jeho oválná část se snadno zavádí a tenká
silikonová šňůrka v klíně nepřekáží. Celkově se hračka dobře drží v ruce, takže manipulaci s ní zvládne úplně každý.
Nám se líbí i její moderní design a jemné vroubky na spodní straně vajíčka. Dálkový ovladač mírně prohnutého, ale
jinak oválného tvaru skvěle padne do ruky.

Materiál

Vibrační vajíčko se vyrábí z prémiového tzv. tekutého silikonu, který je na dotek hedvábně hladký a při stisknutí v
ruce měkký. Kromě erotických pomůcek se silikonový materiál používá i v lékařském nebo kosmetickém průmyslu,
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protože nezpůsobuje alergické reakce a jeho povrch má neporézní vlastnosti. Snadno se proto čistí a udržuje.

Barva

Tmavě modrozelená barva působí moderně a elegantně. V ženách vzbudí pocit klidu a touhu po relaxaci při pasivním
posilování pánevního dna.

Rozměry

Malé rozměry pomůcky usnadňují její zavádění a v dámské kabelce nezaberou skoro žádné místo.

Celková délka: 20,5 cm
Délka vajíčka: 8,5 cm
Délka šňůrky: 12 cm
Maximální průměr vajíčka: 3,5 cm
Hmotnost: 68 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
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