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Handsfree pulzátor s výběžkem na klitoris Pulzie Bunny

Údržba

Vodotěsný pulzátor umyjete snadno a rychle. Před i po každém použití ho namydlete a
opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku všech nečistot, a to i
těch mikroskopických, kterých byste si všimli až pod mikroskopem. Stačí dezinfekci na
hračku jen nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Nakonec vibrátor osušte
ručníkem a schovejte ho do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Díky oddělenému
skladování od ostatních erotických pomůcek zabráníte tomu, aby na sebe jejich různorodé
materiály reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Hračka vám přijde domů z cca 1/3 nabitá, přesto doporučujeme ji před prvním použitím nabít
do plna. V případě dlouhodobějšího nepoužívání vibrátor dobíjejte minimálně jednou za 3
měsíce. Prodloužíte tím jeho životnost i výdrž akumulátoru. Vibrátor dobijete pomocí
magnetického USB kabelu, který najdete v balení. Stačí, když konec se dvěma kovovými
výčnělky přiložíte ke stříbrným tečkám na zadní straně rukojeti pulzátoru a druhý konec
kabelu připojíte k powerbance nebo přes napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Během
nabíjení, které trvá cca 2 hodiny, pomalu bliká bílá kontrolka pod prostředním ovládacím
tlačítkem. V momentě nabití přestane blikat a místo toho zůstane svítit. Na jedno nabití pak
zvládne vibrátor vibrovat cca 40 minut v kuse. 

Ovládání

Jednoduché ovládání zmáknete levou zadní. Pro zapnutí vibrátoru stiskněte a podržte prostřední ovládací tlačítko s
logem ON/OFF po dobu cca 3 vteřin, po kterých pomůcka jednou zavibruje  a rozsvítí diodu pod tlačítkem, aby vám
dala najevo své zapnutí.

Horní tlačítko se symbolem vibrací slouží k ovládání vibrací ve výběžku na klitoris. Krátkým stiskem spustíte vibrace a
jeho opětovným krátkým zmáčknutím změníte vibrační program. Dlouhým, cca třívteřinovým stiskem vibrace
vypnete.

Spodní tlačítko označené velkým písmenem S slouží k ovládání přirážení (pulzování) ve vaginální části pomůcky. Jeho
krátké stisknutí spustí funkci pulzací. Opětovnými krátkými stisky přepínáte pulzační režimy, které vypnete dlouhým
třívteřinovým zmáčknutím ovládacího tlačítka.

Pro úplné vypnutí pomůcky stiskněte prostřední tlačítko a podržte ho cca 3 sekundy, dokud bílá kontrolka nezhasne.

Vibrační programy

V každé části vibrátoru najdete 10 vibračních programů, se kterými zaženete nudu.

Pulzační programy ve vaginální části:
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Pomalé přirážení1.
Rychlejší přirážení2.
Rychlé přirážení3.
Střídání pomalého a rychlejšího přirážení4.
Pomalé přirážení vystřídá rychlejší přirážení vzrůstající intenzity5.
Pomalé přirážení střídá rychlé přirážení6.
V krátkých intervalech se střídá pomalé a rychlé přirážení7.
Postupně se zrychlující přirážení8.
Pomalé přirážení nízké intenzity9.
Pomalu se zrychlující a stupňující přirážení10.

Vibrační programy ve výběžku na klitoris:

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
Rychle vzrůstající intenzita vibrací4.
Rychlá pulzní vibrace5.
Pomalu se stupňující intenzita pulzních vibrací6.
Tři dlouhé pulzy vystřídá pět krátkých pulzů7.
Rychlá pulzní vibrace (kulometná palba)8.
Dva dlouhé pulzy vystřídá jedna vzrůstající vibrace9.
Pomalu vzrůstající intenzita vibrací 10.

Voděodolnost

Pomůcka Pulzie Bunny je vodotěsná. Zapojte ji proto už do předehry s partnerem třeba při společné sprše a
vychutnejte si pořádně mokré orgasmy.

Design a tvar

Světle růžový vibrátor se zakřivenou špičkou pro lepší stimulaci bodu G vypadá elegantně. Zaujme i jeho zahnutý,
elastický výběžek na klitoris ve tvaru králíčka. Díky širší rukojeti se pomůcka dobře drží v ruce. Líbí se nám taky
výrazné, měkké žilkování a širší žalud, který evokuje realistické provedení hračky.

Materiál

Pulzátor se vyrábí z kvalitního, dokonale hebkého silikonu, který má hypoalergenní a neporézní vlastnosti. Po jeho
hedvábně hladkém povrchu budete neustále plout konečky prstů jako po saténové přikrývce.

Barva

Pudrově růžová barva podtrhuje ženskost a příjemně dámy naladí na noc plnou něžných hrátek o samotě nebo s
partnerem.
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Rozměry

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

Celková délka: 22 cm
Použitelná délka: 12 cm
Délka vaginálního výběžku: 7,5 cm
Nejmenší průměr vibrátoru: 3 cm
Největší průměr vibrátoru: 4 cm
Hmotnost: 243 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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