
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

Vibrátor s výběžkem na klitoris Tulip

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete i se zavřenýma očima. Před i po
každém použití ho pořádně namydlete a opláchněte pod proudem vody.
Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech bakterií, kterých byste si všimli jen
pod mikroskopem. Suchý vibrátor uložte do textilního pytlíku nebo originálního
obalu, aby na sebe materiály ostatních erotických pomůcek nemohly působit.
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 tak životnost baterie. Vibrátor se jednoduše dobíjí pomocí
USB kabelu. Jeden konec zastrčte do zdířky na rukojeti s označením DC a ten
druhý zasuňte do adaptéru pro mobilní telefon nebo do powerbanky. V průběhu
nabíjení na ovládacím panelu rytmicky problikává červeně podsvícená dioda,
která po dobití vibrátoru zůstane svítit.

Při testování jsme zjistili, že se pomůcka dobíjí 2 hodiny a při plném výkonu
ženy odmění 50 minutami rozkoše.

Ovládání

Ovládání vibrátoru se rychle naučíte. Pomůcku zapnete za doprovodu červeného podsvícení delším stisknutí
prostředního tlačítka. Dlouhým podržením stejného tlačítka ji zase vypnete.

Vibrace a vibrační programy ve vaginální části zapnete a přepínáte krátkým stiskem tlačítka s označením „R“. Pokud
chcete roztancovat výběžek s tyčinkou, musíte krátce podržet tlačítko s označením „S“. Krátkými stisky pak cyklicky
ve výběžku přepnete stimulační režimy.

Vibrační programy

Na cestě do orgasmické nirvány ženy doprovodí 5 vibračně pulzních módů ve vaginální a 7 vibračních režimů ve
výběžku na klitoris.

Vaginální část

Klasická vibrace – nízká intenzita1.
Klasická vibrace – silná intenzita2.
Pulzní vibrace – tlukot srdce3.
Dlouhá pulzní vibrace4.
Vlnovka s postupným navyšováním vibrací5.
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Výběžek na klitoris

Klasická vibrace – nízká intenzita1.
Klasická vibrace – střední intenzita2.
Klasická vibrace – nejsilnější intenzita3.
Delší pulzní vibrace4.
Vlnovka s postupným navyšováním vibrací5.
Tři rychlé pulzy střídá jeden delší pulz6.
Rychlý tlukot srdce7.

Voděodolnost

Vibrátor má voděodolnou úpravu, proto ho po akci jednoduše umyjete. Do vany si ho ale neberte. Do zástrčky pro
USB kabel by mohla zatéct voda a pomůcku utopit.

Design a tvar

Vibrátor působí nadčasovým dojmem a širší výběžek evokující sloní chobot upoutá pozornost na první pohled.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť se dobře drží v ruce a usnadňuje proto manipulaci s pomůckou. Delší rovné tělo se
zaoblenou designovou špičkou ve tvaru tulipánu, kterou zdobí i pomyslné okvětní lístky, se hodí pro hluboké zaplnění
a dráždění bodů G a A.

Materiál

Sametově hebký, měkčí silikonový materiál vybízí k hlazení a smyslným dotekům. Na tělo vibrátoru se trochu lepí
jemné chloupky, ale po promazání lubrikantem klouže jako sklo. Hypoalergenní silikon na sebe neváže pachy a
nezpůsobuje alergické reakce na kůži, proto se často používá i ve zdravotnictví.

Barva

Netradiční cihlově červená barva roztočí kola vaší fantazie na plné obrátky.

Rozměry

Vibrátor má menší průměr vaginální části, proto se hodí i pro začátečnice.

Celková délka: 22 cm
Použitelná délka: 13 cm
Nejmenší průměr vibrátoru: 3 cm
Nejširší průměr vibrátoru: 3,7 cm
Délka výběžku: 7 cm
Průměr výběžku: 2,2 cm
Hmotnost: 190 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

Ružový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČO: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená na
registrovom súde v Ostrave 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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