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Minivibrátor na klitoris Tickle Me

Údržba

Údržbu vodotěsného vibrátoru zvládnete levou zadní. Po hrátkách ho pořádně namydlete,
opláchněte pod proudem vody a osušte jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku
všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suchý vibrátor uložte do
originální krabičky nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkal ostatních pomůcek ve vašem
šuplíku. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Nabíjení

Hračka vám přijde od výrobce z části nabitá, ale před prvním použitím ji dobijte do plna.
Prodloužíte tím životnost akumulátoru. Vibrátor se dobíjí pomocí USB kabelu. Kulatý konektor
zastrčte až na doraz do zaslepené zdířky, kterou najdete na hlavičce rukojeti těsně vedle
ovládacího tlačítka. Opačný konec kabelu pak připojte k powerbance nebo ho propojte s
nabíjecím adaptérem do elektrické zásuvky.

Během nabíjení trvajícího cca 180 min. bliká kontrolka ovládacího tlačítka bílou barvou.
Potom dioda zůstane svítit a vibrátor vás při plném výkonu odmění 70 min. rozkoše.

Ovládání

Jednoduché ovládání se naučíte během chviličky. Vibrátor zapnete i vypnete delším, cca 3vteřinovým podržením
jediného ovládací tlačítka, které po zapnutí hračky problikne. Dioda se na chvilku rozzáří, i když krátkými stisky
přepínáte stimulační režimy.

Vibrační programy

Z nabídky 10 vibračních programů si vyberte svůj nejoblíbenější.

Klasická vibrace – nejnižší intenzita1.
Klasická vibrace – základní intenzita2.
Klasická vibrace – silnější intenzita3.
Klasická vibrace – středně silná intenzita4.
Klasická vibrace – nejsilnější intenzita5.
Bodová vibrace s postupným navyšováním vibrací6.
Rychlé delší pulzy7.
Rychlé krátké pulzy8.
Tři krátké pulzy střídá klasická vibrace9.
Vlnovka z nejnižší, silnější a nejsilnější vibrace10.

Voděodolnost

Vibrátor má vodotěsnou úpravu. Vezměte si ho proto i do sprchy nebo vany a vychutnejte si orgasmus pod proudem
vody.
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Design a tvar

Minivibrátor působí kompaktním dojmem a svým tvarem evokuje dvojzubec. Pružné výběžky s kuličkovým
zakončením obejmou penis nebo klitoris ze dvou stran a tím ho vibracemi intenzivněji dráždí. Pomůcka se dobře drží
v ruce a díky své menší velikosti nepřekáží ani při sexu.

Materiál

Hebounký silikonový materiál si zamilujete hned po prvním pohlazení. Tento materiál nezpůsobuje alergické reakce,
proto se často používá i ve zdravotnictví. Díky matnému povrchu se vibrátor dobře drží, takže při hrátkách neklouže z
ruky.

Barva

Smyslná fialová barva ve vás probudí touhu po objevování nových erotogenních místeček na těle.

Rozměry

Minivibrátor v cestovní velikosti schováte do každého batohu nebo kabelky. 

Celková délka: 10,4 cm
Délka výběžků: 3,5 cm
Průměr rukojeti: 2,7 cm
Hmotnost: 40 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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