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Adore G Vibe tlakový vibrátor + dárek Toybag

Údržba

Díky voděodolné úpravě je čištění vibrátoru Adore G Vibe brnkačka. Z výroby
může mít hračka na povrchu jemný, bílý, práškový povlak, který hravě setřete i
prstem. Doporučujeme ale pomůcku před i po každém použití pořádně
namydlit a opláchnout pod tekoucí vodou. Dezinfekce pomůcek účinně bojuje
proti všem mikroskopickým nečistotám, kterých byste si na první pohled
nevšimli. Stačí ji na hračku jen nastříkat, nechat minutu působit a pak
opláchnout. Pak vibrátor osušte měkkým ručníkem a hubičku opatrně vysušte
tyčinkou do uší. Nakonec hračku uložte do textilního pytlíku nebo originální
krabičky a skladujte ji odděleně od ostatních pomůcek. Zabráníte tak tomu,
aby na sebe různorodé materiály erotických pomůcek reagovaly a navzájem se
poškozovaly.

Nabíjení

Z výroby přišla pomůcka z poloviny nabitá (vydrží asi 50 minut), ale doporučujeme ji vždy před prvním (i dalším)
použitím nabít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie.

Hračka se dobíjí pomocí USB kabelu. Ten můžete zapojit do powerbanky nebo adaptéru na mobilní telefon. Nabíjecí
zdířku najdete ve špičce stimulační hlavy na klitoris nad nápisem DC. Zdířka je miniaturní a zaslepená, to kvůli
voděodolnosti.

Nabíjení vibrátoru trvá zhruba dvě hodiny (kontrolky v hubičce při plném nabití přestanou problikávat) a po nabití
vydrží hračka v provozu zhruba hodinu a půl (v polovině začne pozvolna slábnout).

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí dvou tlačítek, kterými regulujete zvlášť tlakové programy i vibrace, se rychle naučíte.
Pro zapnutí vibrací podržte spodní tlačítko s vlnovkou po dobu cca 3 vteřin, dokud se nerozsvítí. Tlakové módy
spustíte dlouhým, třívteřinovým stisknutím horního tlačítka s kroužkem, které se taky rozzáří. Stejným způsobem obě
funkce pomůcky vypnete. Můžete si tedy vybrat, jestli chcete použít jen tlakové programy, nebo vibrace nebo obě
funkce zároveň. Programy přepínáte krátkým stisknutím ovládacích tlačítek, kdy se proklikáním dostanete vždy na
první vibrační nebo tlakový program. Ovládací tlačítka při přepínání krátce probliknou.

Vibrační programy

Celkem 10 vibračních programů zkrotí i ty nejnáročnější divošky.

Klasické vibrace – nízká intenzita1.
Klasické vibrace – střední intenzita2.
Klasické vibrace – nejvyšší intenzita3.
Stejně dlouhé krátké pulzy4.
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Stejně dlouhé kratší pulzy5.
Jemné rychlé pulzy6.
Cyklus z pěti dlouhých, kratších a nejkratších pulzů7.
Čtyři krátké a dva dlouhé pulzy8.
Vlnovka ze slabších a intenzivních vibrací9.
Vlnovka s postupným navyšováním vibrací10.

Voděodolnost

Tlakový vibrátor Adore G Vibe dostal do vínku od výrobcových sudiček voděodolnou úpravu. Po hrátkách ho proto
jednoduše umyjte pod tekoucí vodou. Do vany plné horké vody si ho ale neberte. Utopil by se.

Design a tvar

Vibrátor na první pohled zaujme luxusním elegantním designem a tvarem do V. Díky tomu má skvělé anatomické
tvarování, takže parádně dolehne na klitoris i na bod G. Výběžek na klitoris je trochu buclatější, protože v sobě
schovává ovládání. Druhý konec vibrátoru potrápí bod G výraznými vroubky a rozšířeným zakončením, aby tak
stimuloval co nejrozsáhlejší oblast. Super provedení v malých rozměrech padne do ruky, takže tlakovou pomůcku
Adore G Vibe hravě zavedete jednou rukou.

Materiál

Tělo pomůcky obalil kvalitní, hypoalergenní silikonový materiál, který si zamilujete pro jeho hebký povrch. Zlaté
lemování kolem ovládacího panelu tvoří ABS plast.

Barva

Luxusní fuchsiová v kombinaci se zářivě zlatou barvou vyvolá hravost a touhu po objevování intenzivních orgasmů.

Rozměry

Tlakový vibrátor je oproti konkurenčním modelům menší a díky ergonomickému tvaru a muší váze nevypadává. Hodí
se tak pro handsfree použití. Jeho větší průměr na konci vaginální části intenzivně masíruje bod G a jeho použitelná
délka zase skvěle dosáhne i na bod A, který najdete v oblasti děložního čípku.

Použitelná délka vaginální části: 11,5 cm
Průměr vaginální části: 3,5 cm
Délka stimulační části na klitoris: 12 cm
Průměr hubičky na klitoris: 2 cm
Hmotnost: 170 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
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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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