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Adore Motio tlakový přirážející vibrátor + dárek
Toycleaner 75 ml

Údržba

Voděodolný vibrátor Adore Motio umyjete během chviličky. Stačí, když ho po každé
akci pořádně namydlíte a opláchnete vlažnou vodou. Dezinfekce pomůcek pak
dotáhne údržbu ke 100% čistotě. Nakonec už jen pomůcku osušte měkkým ručníkem a
uložte ji do původní krabičky nebo textilního pytlíku. Díky oddělenému skladování
zabráníte tomu, aby na sebe různorodé materiály pomůcek reagovaly a
poškozovaly se.

Nabíjení

Výrobce sice posílá pomůcku z části nabitou, ale před prvním použitím ji
doporučujeme dobít do plna. Prodloužíte tím životnost a výdrž akumulátoru. Hračku
nabijete pomocí přiloženého USB kabelu, který najdete v balení. Stačí, když kulatý
konektor zastrčíte do zdířky pro nabíjení, kterou najdete na spodní hraně rukojeti
vibrátoru. Druhý konec kabelu pak připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do
elektrické zásuvky. Během nabíjení blikají kontrolky pod ovládacími tlačítky. Při plném
nabití zůstanou kontrolky svítit. Nabíjení trvá cca 3 hodiny, po kterých vydrží hračka
vibrovat cca 1,5 hodiny.

Ovládání

Jednoduché ovládání třemi tlačítky se rychle naučíte. Pro zapnutí stačí stisknout prostřední tlačítko a podržet ho po
dobu cca 2 vteřin. Když budete chtít vypnout celý vibrátor, podržte toto tlačítko na dobu cca 2 vteřin.

Po zapnutí se pod tlačítkem rozsvítí dioda. Pak už jen krátce stiskněte libovolné tlačítko a regulujte přirážecí, tlakové
i vibrační režimy podle vlastních přání.

Prostřední tlačítko pomůcku zapne a zároveň slouží pro ovládání přirážení. Horní tlačítko zase mění programy ve
výběžku na klitoris a spodním tlačítkem ovládáte vibrace.

Pro vypnutí jen jedné, konkrétní funkce musíte stisknout její ovládací tlačítko na dobu cca 2 vteřin a daný režim
se vypne.

Vibrační programy

Nálož 3 přirážecích režimů spolu s 10 vibračními programy vás nenechá chladnými.

Přirážení:
Pomalý rytmus přirážení1.
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Středně rychlý rytmus přirážení2.
Rychlý rytmus přirážení3.

Vibrace:

Klasická stálá vibrace nízké intenzity1.
Klasická stálá vibrace střední intenzity2.
Klasická stálá vibrace vysoké intenzity3.
Rychlá pulzní vibrace4.
Dva rychlé pulzy vystřídá pauza5.
Pět rychlých pulzů s vibracemi6.
Střídání rychlých a pomalých pulzů7.
Pomalu rostoucí intenzitu vibrací vystřídají čtyři krátké pulzy8.
Rychle klesající vibrace zakončené pulzy9.
Rychlá pulzní vibrace10.

Voděodolnost

Díky voděodolnému provedení hračku po akci jednoduše opláchněte pod tekoucí vodou. Do vany nebo vířivky si
vibrátor ale neberte. Do jeho vibračního motorku by zatekla voda a o orgasmu byste si už mohli nechat jen zdát.

Design a tvar

Vibrátor s výběžkem na klitoris připomíná trochu pistoli. Hladká, kulatá rukojeť se dobře drží v ruce, takže se
s pomůckou snadno manipuluje. Celkově hračka působí moderně a vybízí k poznávání nových slastí ze stimulace
bodu G a klitorisu zároveň.

Materiál

Rukojeť se vyrábí z odolného ABS plastu, který se hezky leskne. Samotný vibrátor je ze silikonu, který vás nadchne
hebkým a jemným povrchem, který se snadno čistí a udržuje díky svým hypoalergenním a neporézním vlastnostem.

Barva

Kombinace křiklavě růžové s něžnou bílou barvou vybízí k rafinovaným hrátkám. Nechte se strhnout přílivem vzrušení
a vychutnejte si vášnivé chvilky při masturbaci nebo předehře.

Rozměry

Vibrátor se díky svým rozměrům dobře drží v ruce a během přirážení se prodlouží o 1 cm.

Celková maximální délka: 22,5 cm
Celková minimální délka: 21,5 cm
Použitelná maximální délka: 12 cm
Použitelná minimální délka: 11 cm
Délka výběžku: 6,5 cm
Vnitřní průměr hubičky: 1,7 cm
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Nejužší průměr vibrátoru: 2,5 cm
Nejširší průměr vibrátoru: 3 cm
Hmotnost: 225 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 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

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

