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Adore Yonix tlakové vibrační vajíčko + dárek Toybag

Údržba

Údržba voděodolného vajíčka vám bude trvat jen pár minut. Před i po každém
použití pomůcku pečlivě namydlete a opláchněte proudem teplé vody.
Dezinfekce pomůcek je při čištění hraček už jen pomyslná třešnička na dortu,
která odstraní i mikroskopické nečistoty, kterých byste si pouhým okem
nevšimli. Po omytí vibrační vajíčko pořádně osušte měkkým hadříkem a
tlakovou hubičku vytřete do sucha pomocí tyčinky do uší. Nakonec hračku
vložte do textilního pytlíku nebo originální krabičky, aby se ve vašem šuplíku
slasti nedotýkala jiných erotických hraček. Různorodé materiály na sebe často
chemicky reagují a poškozují se.

Nabíjení

Výrobce pomůcku zasílá z cca 60 % nabitou. My ale doporučujeme hračku před prvním použitím nechat nabít do plna,
abyste tím prodloužili její výdrž a životnost baterie. K nabíjení slouží přiložený USB kabel. Jeho kulatý konektor
zapíchněte do nabíjecí dírky, kterou výrobce sofistikovaně schoval do spodní, špičaté tlakové části pomůcky hned
nad začátek silikonové šňůrky, která spojuje obě části hračky dohromady. Druhý konec kabelu pak připojte
k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení kontrolky pod ovládacími tlačítky
blikají. V momentě nabití, které trvá cca 1,5 hodiny, zůstanou kontrolky svítit. Po nabití vydrží pomůcka vibrovat cca
1 hodinu a 15 minut.

Ovládání

Intuitivní ovládání pomocí dvou tlačítek se rychle naučíte. Horním tlačítkem s kroužkem ovládáte tlakovou část
pomůcky. Pro její zapnutí stačí delším, cca vteřinovým stiskem spustit tlakovou stimulaci v hubičce. Krátkými stisky si
měníte stimulační režimy až nakonec opětovným, delším stiskem vypnete tlakové pulzování.

Spodní tlačítko s písmenem M ovládá vibrační programy ve vajíčku. Zapnete ho i vypnete úplně stejně jako
předchozí, tlakovou část pomůcky. Pro přepínání programů pak stačí tlačítko jen krátce stisknout.

Při proklikání se k poslednímu, 10. režimu v obou částech pomůcky se po opětovném krátkém stisknutí vrátíte na
první stimulační nebo vibrační program.

Během ovládání si všimnete, že kontrolky pod ovládacími tlačítky svítí nebo blikají podle rytmu vibračních a tlakových
režimů.

Vibrační programy

Z nabídky 10 vibračních programů v kombinaci s tlakovými režimy si najdete svou nejoblíbenější kombinaci
stimulačních režimů.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Vibrační programy ve vajíčku

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
Krátká rychlá pulzní vibrace4.
Dlouhá rychlá pulzní vibrace5.
Vzestupně vzrůstající vibrace6.
Čtyři krátké pulzy vystřídá jeden dlouhý7.
Kombinace vzrůstajících a klesajících vibrací8.
Tři krátké pulzy vystřídá jeden dlouhý9.
Střídání pomalých, středně rychlých a ultra rychlých pulzních vibrací10.

Voděodolnost

Vibrační vajíčko Adore Yonix má voděodolnou úpravu. Snadno ho proto umyjete, ale do vany plné vody a voňavé
pěny si ho raději neberte. Do dírky pro nabíjení by zatekla voda a způsobila tak korozi celého vibračního motorku.

Design a tvar

Vibrační pomůcka 2v1 působí exkluzivně a moderně. Její ovládací část s tlakovou hubičkou v nás trochu evokuje
ptáčka. Celkově se hračka dobře drží v ruce a úzké, oválné vajíčko se skvěle zavádí do vaginy.

Materiál

Vibrační vajíčko se vyrábí z na dotek hedvábně hebkého silikonového materiálu, který má hypoalergenní a neporézní
vlastnosti. S chutí budete po jeho hladkém povrchu klouzat tepajícími bříšky prstů, jen abyste objevili každou drážku
a záhyb. Okrasný zlatý lem z pevného plastu je stejně jemný jako silikon.

Barva

Luxusní tyrkysová barva v kombinaci se zlatým lemováním působí noblesně. Při pohledu na pomůcku zatoužíte po
nebesky blaženém rozmazlování.

Rozměry

Ergonomicky a anatomicky dobře tvarovaná pomůcka se skvěle drží v ruce.

Celková délka pomůcky: 28 cm
Výška ovládací části: 7,5 cm
Šířka ovládací části: 4 cm
Vnitřní průměr hubičky: 1,5 cm
Vnější průměr hubičky: 2 cm
Délka spojující šňůrky: 13 cm
Délka vibračního vajíčka: 7,5 cm
Průměr vibračního vajíčka: 2,8 cm
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Hmotnost: 274 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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