
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

Silikonový vibrátor Rumba Blue

Údržba

Vodotěsný vibrátor Rumba Blue umyjete raz dva. Před i po každém použití ho pečlivě
namydlete a opláchněte proudem vody. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku všech
nečistot, a to i těch mikroskopických. Stačí ji jen nastříkat na povrch, nechat minutku
působit a pak opláchnout. Nakonec vibrátor osušte ručníkem a schovejte ho do
textilního pytlíku nebo originální krabičky. Díky oddělenému skladování zabráníte
tomu, aby na sebe různorodé materiály pomůcek reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

I když výrobce posílá vibrátor z části nabitý, doporučujeme hračku před prvním
použitím dobít do plna. Prodloužíte tím výdrž i životnost akumulátoru. Pomůcku
nabijete pomocí přiloženého USB kabelu, který najdete v balení. Jeho magnetický
konec přiložte ke dvěma stříbrným výčnělkům na spodní straně rukojeti a druhý
konec kabelu připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky.
Během nabíjení bliká dioda pod spodním tlačítkem. V momentě nabití se rozzáří a
zůstane svítit. Vibrátor se dobíjí cca 2 hodiny, po kterých vydrží vibrovat 1,5 hod. v
kuse.

Ovládání

Snadné ovládání pomocí dvou tlačítek zvládnete i s jedním chobotem. Abyste vibrátor zapnuli, musíte dlouhým, cca 2
vteřinovým stiskem zmáčknout spodní tlačítko. Po zapnutí se pod ním rozsvítí dioda, ale vibrovat ještě nezačne. Pro
spuštění vibrací musíte krátce stisknout horní tlačítko s vlnovkou. Dalšími krátkými stisky vrchního tlačítka jednoduše
měníte vibrační programy. Opětovným dlouhým stiskem spodního tlačítka pak vibrátor zase vypnete. 

Vibrační programy

Celkem 9 vibračních programů unese ženy do víru rozkoše.

1. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
2. Klasická stálá vibrace střední intenzity
3. Klasická stálá vibrace vysoké intenzity
4. Středně rychlá pulzní vibrace
5. Střídání stoupající a snižující vibrace
6. Vzrůstající intenzita vibrací v pomalém pulzním režimu
7. Jednu vibraci ve vzrůstajícím režimu vystřídají dva krátké pulzy
8. Pomalé, středně dlouhé pulzní vibrace
9. Sekvence tří rychlých pulzů vystřídá vteřinová pauza

Voděodolnost

Erotická pomůcka má vodotěsnou úpravu. Tak už na nic nečekejte a hupsněte s vibrátorem do vany. Relaxační
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koupel zakončená uvolňujícím orgasmem se stane vaším nejoblíbenějším večerním rituálem.

Design a tvar

Vibrátor zaujme prohnutým tvarem, kruhovitou rukojetí a výrazným žaludem a vroubkováním. Vypadá proto trochu
jako skutečný mužský penis. Díky netradiční rukojeti se skvěle drží v ruce a usnadňuje manipulaci s hračkou společně
s používáním ovládacích tlačítek. Celkově pomůcka působí moderně a zaujme hlavně ty, kteří si potrpí na luxusním a
kvalitním provedení.

Materiál

Hedvábně hebký, ohebný a měkký silikon rozmazlí ženský klín. Silikonový materiál nadchne i svými neporézními a
hypoalergenními vlastnostmi, kvůli kterým se využívá taky v lékařství.

Barva

Elegantní kombinace bílé rukojeti se sytě tyrkysovým vibrátorem působí moderně a vyzývá k poznávání nových
erotogenních zón.

Rozměry

Díky středně velkým rozměrům se hračka snadno zavádí a schováte ji taky do každého šuplíku neřesti.

Celková délka: 23 cm
Použitelná délka: 16,5 cm
Délka rukojeti: 6,5 cm
Nejužší průměr: 3,5 cm
Nejširší průměr: 5,5 cm
Hmotnost: 266 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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