
NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Realistický vibrátor s prísavkou Long Touch

Údržba

Dajte kamošovi rýchlu kúpeľ s kvapkou mydla. Dezinfekcia pomôcok dokončí očistu na
jedničku, ktorý bude vašu hračku udržiavať na absolútnej čistote.

Nabíjanie

Keď sa vám uprostred hrátok naraz vibrátor vypne, tak si jednoducho odskočte pre tri
mikrotužkové batérie AAA a Vibruj ďalej. Než vložíte batérie, musíte vytiahnuť
bezpečnostný papierik, inak vám tento macek nepôjde.

Ovládanie

Vibrátor sa ovláda iba jedným gombíkom. Stačí stlačiť a už vibruje ako o závod. Tým
samým tlačítkom si potom meníte vibračné programy, a ak budete chcieť vibrátor
vypnúť, stačí ten rovnaký čudlík podržať 5 sekúnd a hrátky končí. Jedným z plusov je to,
že keď večer vypnete vibrátor potrebné na piatom vibračnom programu a dnes ho
znova zapnete, nezačne vibrovať od začiatku ako iné vibrátory, ale rozvibruje sa zase
od piateho programu. Neznie to super?

Vibračné programy

Klasické vibrácie – najvyššia intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – najnižšia intenzita3.
Nepravidelne zvyšujúce sa pulzy4.
Pravidelné rýchle pulzy (rýchly tlkot srdca)5.
Rýchlo sa znižujúce a zvyšujúce pulzy6.
Rýchla pulzné vibrácie7.
Pomalší pulzné vibrácie8.
Rýchla vibrácie s pauzou9.
Kratšie vibrácie s pauzou10.

Vodeodolnosť

Tento dlháň je vodeodolný, takže ho bez obáv po hrátkach môžete umyť, ale na dlhé kúpeľa sa práve veľmi nehodí.
My vieme, je to škoda, ale čo sa dá robiť.

Dizajn a tvar

Realistický vibrátor s výraznými žilkami ako na naozajstnom penisu. Žaluď je mierne zahnutý a úzky, takže sa bude
dobre zavádzať a krásne dráždiť bod G.
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Naviac sa vibrátor skvele drží a dobre sa sním manipuluje. Padne priamo do ruky a vy tak dobre dosiahnete na
tlačidlo, ktorým si môžete podľa vašej ľubovôle prepínať vibrácie. Nič zložité, tak si užite tú jazdu.

Materiál

Hľadáte kvalitný materiál? Silikón vás rozhodne nesklame, je hebký na dotyk a antialergénna. My vo Slonim tíme ho
zbožňujeme. Príďte si ho zamilovať taky.

Farba

Pleťová farba, ktorá vo vás prebudí zviera. Hneď ako to fešáka uvidíte, budete mať pocit že je to ten pravý. Tak hurá
do postele.

Rozmery

Celková dĺžka: 23 cm
Použiteľná dĺžka: 17,5 cm
Priemer: 5 cm
Šírka prísavky: 9 cm
Hmotnosť: 264 g
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