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Adore Tippy multifunkční tlakový vibrátor + dárek
Toycleaner 75 ml

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete levou zadní. Před i po každých hrátkách ho krátce
opláchněte pod tekoucí vodou s kapkou mýdla a utřete dosucha čistým ručníkem. Dezinfekce
pomůcek zbaví povrch hračky všech nečistot a bakterií, kterých byste si všimli jen pod
mikroskopem. Suchý vibrátor pak uložte do originálního obalu nebo textilního pytlíku odděleně
od ostatních pomůcek, aby na sebe jejich materiály nemohly působit a poškodit se.

Nabíjení

Pomůcka vám přijde z výroby z části nabitá, ale před prvním použitím ji doporučujeme dobít do
plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Vibrátor dobijete pomocí USB kabelu, kdy jeden konec
zastrčíte do zaslepené zdířky s označením DC, kterou najdete uprostřed vnitřní části těla
pomůcky. Druhý konec kabelu zapojte do powerbanky nebo adaptéru pro mobilní telefon.

V průběhu dobíjení trvajícího tři hodiny modře problikává celý ovládací panel, který při plném
nabití zůstane svítit.

Po zapnutí všech tří funkcí najednou si s plně nabitým vibrátorem užijete sólo nebo partnerské
hrátky po dobu 70 minut.

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete na první dobrou. Vibrátor za doprovodu modře rozsvícené diody zapnete i vypnete
delším podržením prostředního ovládacího tlačítka se znakem kolečka. Krátkým stiskem stejného tlačítka zapnete a
přepínáte taky třístupňovou tlakovou stimulaci.

Po zapnutí vibrátoru krátkým stisknutím horního tlačítka se znakem písmene „i“ zapnete bodovou funkci. Její tlačítko
se rozzáří modrou barvou. Krátkými stisky přepínáte vibrační programy a dlouhým podržením tuto část zase vypnete.

Stejným způsobem roztancujete a ovládáte i vaginální výběžek na pomyslné rukojeti, který definuje modře
podsvícené ovládací tlačítko s vlnovkou. V průběhu hrátek můžete mít zapnuté všechny tři části najednou nebo si
nakombinovat dráždění podle aktuální nálady.

Vibrační programy

Deset vibračních módů ve vaginální i bodové části vibrátoru se postará o dlouhé chvíle plné slasti.

Bodový vibrátor
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Klasická vibrace – nízká intenzita1.
Klasická vibrace – střední intenzita2.
Klasická vibrace – nejvyšší intenzita3.
Rychlá pulzní vibrace4.
Tři krátké pulzy střídá jeden delší pulz5.
Čtyři krátké pulzy střídá klasická vibrace6.
Vlnovka ze slabších a silnějších vibrací7.
Vzrůstající vibraci střídá pět krátkých pulzů8.
Vlnovka se vzrůstající pulzní vibrací9.
Vlnovka s delšími pulzy a postupným snižováním a navyšováním vibrací10.

Vaginální část

Klasická vibrace – nízká intenzita1.
Klasická vibrace – střední intenzita2.
Klasická vibrace – nejvyšší intenzita3.
Rychlá pulzní vibrace4.
Tři krátké pulzy střídá jeden delší pulz5.
Čtyři krátké pulzy střídá klasická vibrace6.
Vlnovka ze slabších a silnějších vibrací7.
Vzrůstající vibraci střídá pět krátkých pulzů8.
Vlnovka se vzrůstající pulzní vibrací9.
Vlnovka s delšími pulzy a postupným snižováním a navyšováním vibrací10.

Voděodolnost

Vibrátor Adore Tippy je voděodolný, takže ho snadno umyjete. Do sprchy nebo vany si ho ale neberte, protože by do
USB konektoru mohla zatéct voda.

Design a tvar

Vibrátor působí kompaktním dojmem a svým tvarem připomíná vysílačku nebo telefonní sluchátko. V horní části
pomůcky najdete plastové rameno se stimulující kuličkou. O pár centimetrů níže má své čestné místo tlaková hubička
k dráždění klitorisu. Spodní, zahnutý vaginální výběžek s vroubky slouží zároveň i jako rukojeť. Vibrátor má
ergonomicky tvarované tělo, proto se dobře drží v ruce. Hřbet hračky zdobí bílá oválná slza z ABS plastu barevně
ladící s ramenem pod masážní kuličkou. Na vnější části pomůcky je i ovládací panel se třemi tlačítky.

Materiál

Hedvábně hladký silikon si zamilujete na první pohlazení. K výhodám tohoto materiálu patří jeho hypoalergenní
vlastnosti a snadná údržba. Ozdobný bílý oválek i tyčinka pod bodovým vibrátorem jsou vyrobené z odolného ABS
plastu.

Barva

Nadčasová modrá barva s kapkou bílé působí vesele a originálně. Naladí vás na vlnu nových erotických zážitků
protkaných bouřlivými orgasmy.
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Rozměry

Díky kompaktním rozměrům pomůcku schováte do každé tašky nebo kabelky. Velikost vaginální části se hodí i pro
začátečnice.

Celková délka: 20 cm
Délka bodové části: 4,5 cm
Průměr dráždicí kuličky: 1,3 cm
Průměr hubičky na klitoris: 1,5 cm
Použitelná délka vaginální části: 10,5 cm
Průměr vaginální části: 3 cm
Hmotnost: 117 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
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