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Orální vibrátor Slow Mo

Údržba

Údržbu vodotěsného vibrátoru zvládnete levou zadní. Po každých hrátkách
jazyk a jeho okolí namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným
ručníkem. Dezinfekce pomůcek dokonale zbaví hračku všech bakterií. Suchý
vibrátor uložte do originální krabičky nebo textilního pytlíku odděleně od
ostatních pomůcek, aby na sebe jejich materiály nemohly působit a poškodit
se.

Nabíjení

Vibrátor je od výroby z části nabitý, ale před prvním použitím ho doporučujeme
dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie.

Hračka se dobíjí pomocí magnetického USB kabelu systémem Click & Charge.
To znamená, že koncovku s konektorem zapojíte do adaptéru na mobilní
telefon nebo powerbanky a druhý konec přitisknete k magnetickým plíškům na
spodní straně pomůcky.

Orální vibrátor se za doprovodu blikajícího hlavního ovládacího tlačítka nabíjí
zhruba dvě hodiny a po nabití (ovládací tlačítko konstantně svítí) si s ním dámy
vychutnají 90 minut rozkoše.
 

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete na první dobrou. Delším podržením hlavního ovládacího tlačítka vibrátor za
doprovodu fialového podsvícení zapnete i vypnete. Současně se spustí i 1. orální program (bez vibrací). Krátkými
stisky stejného tlačítka přepínáte rychlostní režimy jazyka. Po přepnutí 9. orálního programu se kmitání jazýčku
vypne a opětovným stisknutím tlačítka se vrátíte zase na 1. orální program.

Krátkým stiskem tlačítka se znakem vlnovky zapnete ve stimulačním jazyku vibrace (tlačítko se rozsvítí fialovou
barvou). Krátkými stisky taky přepínáte vibrační programy. Po přepnutí 9. vibračního módu se vibrace vypnou a
následným stiskem je znova zapnete od 1. vibračního programu podobně jako u orální funkce.

U pomůcky si můžete nastavit 3 režimy – orální funkci bez vibrací nebo s vibracemi nebo jen vibrace bez orální
funkce. 
 

Vibrační programy

Jazyk orálního vibrátoru dámám rozmazlí klitoris 9 vibračními programy.

1. Klasická vibrace – nízká intenzita
2. Klasická vibrace – střední intenzita
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3. Klasická vibrace – nejvyšší intenzita
4. Rychlá konstantní pulzní vibrace
5. Dlouhá konstantní vibrace s krátkou pauzou
6. Vlnovka ze slabších a silnějších vibrací
7. Dlouhou pulzní vibraci střídají dva krátké pulzy
8. Středně dlouhé rychlé pulzy
9. Tři bodové pulzy střídá jeden rychlý pulz
 

Voděodolnost

Vibrátor má vodotěsnou úpravu, proto si s ním dámy užijí nezapomenutelný orgasmus i pod tekoucí sprchou nebo ve
vaně plné vody.
 

Design a tvar

Orální vibrátor se zlatým prstencem kolem rukojeti působí luxusním dojmem a svým tvarem evokuje designovou
vázu. Delší pohyblivý jazyk, který najdete v ústí otevřeného hrdla, dráždí klitoris podobně jako při orálním sexu.
Pomůcka se díky ergonomické kulaté rukojeti dobře drží v ruce a stimulační hubička z flexibilního silikonu parádně
padne do ženského klína.
 

Materiál

Hebounký silikon je šetrný k tělu i k citlivým intimním partiím. Tento kvalitní materiál nezpůsobuje alergické reakce
na kůži, proto se používá i ve zdravotnictví. Jádro z odolného ABS plastu dodává vibrátoru jeho pevnost a prstenec
rukojeti ze zlatého plastu nepřehlédnete.
 

Barva

Kombinace světle tyrkysové a luxusní zlaté barvy vás inspiruje k dlouhému a pomalému rozmazlování vzrušeného
klitorisu. 

Rozměry

Pomůcka se vejde do každé ženské dlaně a najde si své místo i v malé kabelce.

Celková délka vibrátoru: 9,4 cm
Šířka vibrátoru: 8,1 cm
Šířka rukojeti: 3,3 cm
Rozměry stimulační hubičky: 4,8 x 3 cm
Délka jazyka: 3,2 cm
Hmotnost: 100 g
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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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