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Adore U Nite tlakový partnerský vibrátor + dárek
Toybag

Údržba

Jednoduchou údržbu vodotěsného vibrátoru Adore U Nite budete mít hotovou
během pár minut. Před i po každém použití hračku namydlete a pečlivě
opláchněte pod tekoucí vodou. Dezinfekce pomůcek odstraní i mikroskopické
nečistoty. Hubičku klitoridální části vibrátoru doporučujeme důkladně vysušit
tyčinkou do uší. Suchou hračku nakonec uložte do textilního pytlíku nebo
originální krabičky a uložte ji do svého šuplíku slasti. Pamatujte, že všechny
erotické hračky se musí skladovat odděleně, aby se jejich různorodé materiály
nedotýkaly a vzájemně se nepoškozovaly.

Nabíjení

Výrobce sice posílá pomůcku cca ze 70 % nabitou, my vám ale doporučujeme před prvním použitím hračku dobít do
plna. Prodloužíte tím její výdrž i životnost. Díky modernímu magnetickému USB nabíjení to hravě zvládnete rychlostí
blesku. Stačí, když magnetickou koncovku přitisknete ke dvěma kovovým konektorům na boku pomůcky, zatímco
USB koncovku kabelu připojíte k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během cca hodinového
nabíjení blikají kontrolky pod ovládacími tlačítky. V momentě nabití zůstanou kontrolky svítit. Po nabití vydrží
pomůcka vibrovat cca 1,5 hodiny v kuse.

Dálkový ovladač pohání jedna plochá baterie typu CR2032. Jednu máte už v ovladači, vloženou přímo od výrobce,
druhou najdete v balení, pro strýčka příhodu.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí dvou podsvícených tlačítek se rychle naučíte. Dlouhým, cca 2vteřinovým stisknutím
šipky směřující nahoru spustíte tlakovou stimulaci v hubičce. Stejně dlouhým stlačením šipky směřující směrem dolů
zase zapnete vibrace. Krátkými stisky tlačítek přepínáte mezi stimulačními programy. Opětovným, cca 2 vteřinovým
stlačením libovolného tlačítka nakonec vypnete buď tlakovou, nebo vibrační stimulaci, případně oba režimy a
pomůcka zůstane vypnutá.

Vibrační programy

Ze 7 vibračních programů si vyberete společně s tlakovými režimy několik nejoblíbenějších kombinací, které vás
vynesou na vrchol blaha.

Vibrační programy v kroužku

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
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Rychlé, krátké pulzní vibrace4.
Rychlé, dlouhé pulzní vibrace5.
Sekvence čtyř rychlých pulzních vibrací6.
Dvacet rychlých, krátkých pulzů vystřídá jeden dlouhý7.

Voděodolnost

Partnerský vibrátor Adore U Nite je vodotěsný. Vezměte si ho s sebou do vany nebo sprchového koutu. Zažijete s ním
příjemnou, pomalou masáž intimních míst i parádní ranní sex ve sprše.

Design a tvar

Zaoblený tvar pomůcky nám připomíná podkovu nebo medúzu. Celkově ale hračka působí moderně a svým 2v1
řešením zaujme všechny hravé páry. V ruce lehká pomůcka se snadno nasadí na penis a dobře přiléhá ke klitorisu.
Manipulovat s ní proto zvládnete i se zavázanýma očima. Na bambulkovitých koncích kroužku najdete jemné hrbolky,
které příjemně stimulují při masáži erotogenních míst. Oválný ovladač v bílé barvě skvěle padne do ruky a odolá
i silnému, orgasmickému sevření.

Materiál

Na dotek hladký silikonový materiál budete neustále hladit a zkoumat konečky prstů. Oblíbíte si ho taky pro jeho
hypoalergenní a neporézní vlastnosti, díky kterým se z něj často vyrábí i lékařské nebo kosmetické nástroje.

Barva

Elegantní fialová barva působí magicky a vzbuzuje v nás odhodlání získat, co doopravdy chceme. Nechte se unést její
vášnivostí a vyplujte vstříc rozbouřenému moři orgasmických vln.

Rozměry

Díky kompaktním rozměrům propašujete hračku v kapse nebo kabelce kamkoliv vás jen napadne.

Celková výška pomůcky: 10 cm
Šířka hlavy pomůcky: 3,5 cm
Vnitřní průměr hubičky: 1 cm
Vnitřní průměr kroužku: 3,6 cm
Délka ramene s výběžkem: 6 cm
Šířka stimulačního výběžku: 2,1 cm
Šířka kroužku: 2 cm
Celkový vnější průměr: 6,5 cm
Hmotnost: 98 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
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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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