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Masážní hlavice Wonder Wand + dárek toybag

Údržba

Při údržbě masážní hlavice musíte být sice trochu opatrní, aby se vám do ovládání a nabíjení
nedostala voda, ale jinak je čištění hlavice hračkou. Silikonový návlek můžete z hlavice
jednoduše sundat, vymáchat ho ve vodě osušit a pak zase natáhnout na hlavici. Pokud budete
potřebovat očistit i plastovou rukojeť vibrátoru, doporučujeme otřít ji vlhkým hadříkem. Trochu
pečlivější buďte u čištění krku hlavice. Mezi vroubky se usazují nečistoty, které můžete očistit
vatovou tyčinkou nebo jemným tlakem pomocí starého zubního kartáčku. Dezinfekce pomůcek
by měla mít ve vaší sbírce hraček čestné místo. Nezažijete s ní sice slastné okamžiky plné vášně,
ale zase díky ní docílíte absolutní čistoty svých pomůcek.

Nabíjení

Od dodavatele chodí nenabitá. Před prvním použitím doporučujeme masážní hlavici nabít do
plna. Díky USB kabelu to je hračka. Stačí, když do spodního konce rukojeti zasunete konektor a
druhý konec zapojíte přes nabíječku do elektrické zásuvky. Při nabíjení se červená dioda
umístěná pod ovládacím kolečkem rozsvítí. V momentě úplného nabití zhasne.

Doba nabíjení hlavice se pohybuje kolem 2 hodin. Máme odzkoušeno, že na jedno nabití vydrží
masážní hlavice vibrovat v kuse cca 1 hodinu při maximální intenzitě vibrací. Se zvolením nižších
intenzit se doba jejího používání prodlužuje.

Ovládání

Jednoduché a intuitivní ovládání vás nadchne. Jedním pohybem kolečka směrem dolů, kdy uslyšíte cvaknutí, se
vibrátor zapne a tím zároveň spustí první stupeň vibrací. Pozvolným stáčením kolečka směrem dolů zvýšíte sílu
vibrací až na maximum. Pro vypnutí hlavice stačí kolečko posouvat směrem nahoru, dokud necvakne.

Vibrační programy

Pomocí ovládacího kolečka si plynule volíte mezi třemi intenzitami vibrací. Po zapnutí se masážní hlavice rozvibruje
na úrovni slabých vibrací, které jsou super pro první seznámení s vibrátorem. Silnější, druhý stupeň už vám nahrne
krev do masírované části těla. Poslední, nejsilnější intenzita vibrací vás vymrští do vzdálené galaxie dechberoucích
orgasmů.

Slabé vibrace
Střední vibrace
Silné vibrace

Voděodolnost

Masážní hlavici Wonder Wand výrobce trochu ošidil a vyrobil ji jen jako voděodolnou. Proto ji s sebou do vany ani do
sprchy neberte. A při čištění dávejte pozor, aby vám nezatekla voda do oblasti ovládání nebo do nabíjecího
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konektoru. Naopak silikonová čepička hlavice je plně vodotěsná. Tu můžete kdykoliv z hlavice sundat a pečlivě ji
umýt pod proudem vlažné vody.

Design a tvar

Na první pohled masážní vibrátor připomíná mikrofon. Malá výkyvná hlava kulovitého tvaru s vroubky po obvodu
působí souměrně ke zbytku těla. Ergonomicky tvarované tělo masážní hlavice se dobře drží a nepřekáží při sexu.

Materiál

Díky plastovému tělu se vibrace motorku přenáší po celém obvodu hlavice včetně její rukojeti. Silikonový povlak
hlavice je neporézní a dobře se udržuje.

Barva

Elegantní černo-růžová kombinace probudí vaše hravé já. S chutí se pustíte do rozverných hrátek o samotě i v páru.

Rozměry

Oceňujeme cestovní rozměry hlavice, díky kterým ji tak snadno propašujete v batohu na hory nebo v kabelce
do práce.

Celková délka: 18,8 cm
Délka těla s krkem: 14,6 cm
Délka hlavy: 3,8 cm
Průměr hlavy: 3,5 cm
Hmotnost: 77 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 
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