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Sada tlakové pomůcky a pulzátoru – Pleasurix Duo +
dárek Toycleaner 75 ml

Údržba

Obě vodotěsné pomůcky umyjete během chviličky. Před i po každém použití je
důkladně namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek
zbaví hračky všech nečistot, a to i těch, kterých byste si pouhým okem
nevšimli. Stačí ji jen nastříkat na povrch, nechat minutku působit a pak
opláchnout. Nakonec womanizer i pulzátor osušte ručníkem a schovejte je do
textilního pytlíku nebo originální krabičky. Díky oddělenému skladování
zabráníte tomu, aby na sebe různorodé materiály hraček chemicky reagovaly a
poškozovaly se.

Nabíjení

Obě pomůcky vám dorazí nabité z cca 1/3. Před prvním použitím byste je proto
měli dobít do plna, abyste tím prodloužili jejich výdrž a životnost akumulátoru.
Hračky nabijete jednoduše pomocí magnetického USB kabelu, který najdete v
balení. Bohužel nemůžete nabíjet obě hračky najednou. Vždy jen jednu z nich.
Magnetický konec kabelu připojte ke kovovým výčnělkům, které najdete na
spodní straně pomůcek. 

Při nabíjení pulzátoru bliká bílá dioda pod ovládacím tlačítkem. Při plném nabití
se kontrolka rozzáří a zůstane svítit. Pomůcku dobijete během cca 3,5 hodiny,
po kterých zvládne přirážet cca 45 minut v kuse.
Během dobíjení womanizeru bliká kontrolka pod zapínacím tlačítkem. V
momentě nabití se dioda rozsvítí. Nabíjení trvá cca 1 hod. a 45 minut a pak
zvládne stimulovat klitoris až 2 hodiny na jeden zápřah.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomůcek hravě zvládnete i potmě. Pulzátor zapnete dlouhým, cca 2 vteřinovým stisknutím jeho
jediného tlačítka. Po zapnutí se pod ním rozsvítí bílá dioda. Jeho opětovným krátkým stlačením spustíte první pulzační
program a pak se už snadno proklikáte ke všem ostatním. Po posledním 10. pulzačním programu se hračka zastaví.
Aby se rozvibrovala na prvním programu, musíte znovu stisknout tlačítko. Pro vypnutí pulzátoru stačí ovládací tlačítko
podržet po dobu cca 2 vteřin.

Womanizer zapnete stejně. Podržte cca 2 vteřiny horní tlačítko, které se po zapnutí hračky podsvítí bílou kontrolkou.
Jeho opětovným krátkým stiskem spustíte tlakové programy v obou hubičkách současně. Opakovaným stlačením
tlačítka se proklikáte všemi tlakovými programy.

Pokud budete chtít womanizer použít jako dálkový ovladač, tak nejdřív zapněte obě pomůcky a pak už jen krátkým
stisknutím spodního tlačítka měňte pulzační režimy. Pulzátor pak můžete zastavit buď dlouhým, cca 2 vteřinovým
podržením spodního tlačítka na womanizeru, nebo klasicky na těle pulzátoru. Vypnout ho pak musíte samostatně,
pomocí jeho vlastního ovládacího tlačítka.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Vibrační programy

10 pulzačních programů se jen tak neomrzí.

1. Pomalé rytmické přirážení
2. Středně rychlé rytmické přirážení
3. Rychlé rytmické přirážení
4. Střídání rychlého a pomalého přirážení
5. Rychlejší střídání rychlého a pomalého přirážení
6. Postupné zrychlování přirážení
7. Střídání pulzování v horní a spodní části hračky
8. Postupné zvyšování a snižování intenzity přirážení
9. Středně rychlé rytmické přirážení
10. Pomalé zrychlování přirážení vystřídá pomalé pulzování

Voděodolnost

Tlaková pomůcka a pulzátor 2v1 – Pleasurix Duo mají vodotěsné provedení. Dopřejte si proto relaxační koupel nebo
uvolňující ranní sprchu a okořeňte si vodní hrátky parádním orgasmem.

Design a tvar

Podlouhlý, zaoblený tvar pulzátoru s dlouhým ocáskem pro lepší vytahování nám připomíná malou housenku.
Womanizer zase vypadá trochu jako vajíčko. Obě hračky se ale dobře drží v ruce a usnadňují proto manipulaci.
Celkově set vypadá elegantně a moderně. Zaujme proto všechny, kdo si potrpí na nadčasovém a luxusním provedení
pomůcek.

Materiál

Sametově hebké tělo pomůcek z kvalitního silikonového materiálu nebudete chtít pustit z ruky. Zlaté prvky z lesklého
a odolného ABS plastu svým dokonale hladkým povrchem připomínají zledovatělou plochu jezera.

Barva

Černo-zlatá barevná kombinace vypadá elegantně a luxusně. Navnadí vás na dlouhé a smyslné hrátky.

Rozměry

Hračky jsou menších rozměrů. Proto je snadno schováte do nočního stolku.

Womanizer

Celková délka: 10 cm
Nejširší část: 4 cm
Vnitřní průměr horní hubičky: 1 cm
Vnitřní průměr spodní hubičky: 1,4 cm
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Hmotnost: 88 g

Pulzátor

Celková délka: 20 cm
Použitelná délka: 14 cm
Délka ocásku: 5 cm
Nejužší průměr: 2,5 cm
Nejširší průměr: 3,5 cm
Hmotnost: 155 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 

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