
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

Vibrátor s výbežkom Raspberry Rabbit

Údržba

Vibrátor má vodotesnú úpravu, takže vás pri jeho údržbe žiadne zložitosti nečakajú. Po akcii ho
umyte pod teplou vodou s kvapkou mydla a osušte jemným uterákom. Dezinfekcia pomôcok
dotiahne očistu do konca. Suchú hračku uložte do tmavej zásuvky oddelene od ostatných
pomôcok, aby na seba materiály nemohli vzájomne pôsobiť a poškodiť sa. Super bude originálny
obal alebo textilné vrecúško.

Nabíjanie

Vibrátor prišiel od výrobcu z polovice nabitý, ale pred prvým použitím odporúčame pomôcku
nabiť doplna. Predĺžite tým životnosť batérie.

Hračku nabite pomocou USB kábla, ktorý nájdete v krabičke. Okrúhly konektor zastrčte do
zásuvky na spodnej strane rukoväti vibrátora. Opačný koniec kábla zapojte do powerbanky alebo
nabíjačky od mobilného telefónu.

To, že sa hračka nabíja, spoznáte podľa modro blikajúcej kontrolky, ktorá po úplnom nabití
pomôcky svieti, ale prestane preblikávať. Vibrátor sme v slonovi dobíjali cca 2 hodiny a vydržal
vibrovať asi 2,5 hodiny.

Ovládanie

Vibrátor Raspberry Rabbit sa jednoducho a pohodlne ovláda pomocou troch tlačidiel. Najprv ale musíte odomknúť
cestovný zámok, ktorým je hračka z výroby uzamknutá. To urobíte dlhším, cca 3-sekundovým podržaním tlačidla
„Power“. Vibrátor krátko zavibruje, ovládací panel preblikne a funkcia autolock sa vypne. Dlhším stlačením rovnakého
tlačidla funkciu autolock zase zapnete.

Pomôcku potom jednoducho zapnete aj vypnete krátkym stlačením tlačidla „Power“. Druhým tlačidlom prepínate
programy v hlavici vibrátora a tretím tlačidlom si volíte programy vo výbežku na klitoris.

Vibračné programy

Z ponuky 7 vibračných programov si vyberte svoj najobľúbenejší. Stimulačné programy sú rovnaké v hlavici i vo
výbežku na klitoris, len pri spustení prvého vibračného programu výbežok chvíľku kmitá a až potom začne vibrovať.

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – najvyššia intenzita3.
Pulzné vibrácie – pomalšie4.
Vzostupné pulzné vibrácie5.
Pulzné vibrácie – rýchlejšie6.
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Pulzné vibrácie – tri krátke pulzy a dlhá vibrácia7.

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodotesný, takže si s ním užijete zmyselné vodné hry v horúcej sprche, vani alebo dokonca v bazéne.

Dizajn a tvar

Pomôcka svojím tvarom pripomína ružového zajačika. Ľahko zahnutá špička mieri na bod G a oválny výbežok skvele
prilieha na klitoris. Vibrátor sa pri hrách dobre drží v ruke. Ovládací panel zdobí lemovanie v zlatej farbe.

Materiál

Mäkučký dvojvrstvový silikón na hlavici pomôcky evokuje ľudskú kožu a umocňuje zážitok z hier. Tento neporézny
materiál sa pre svoje antialergénne vlastnosti používa aj v zdravotníctve.

Farba

Raziaca ružová farba so zlatým zdobením pôsobí exotickým dojmom. Pohľad na túto dráždivú kombináciu zvádza
k nezbednostiam.

Rozmery

Vibrátor je tak akurát veľký na dráždenie G-bodu a klitorisu aj pre začiatočníčky. Vďaka jeho menším rozmerom ho
hravo schováte do kabelky alebo cestovnej batožiny.

Celková dĺžka: 22 cm
Použiteľná dĺžka: 11 cm
Priemer v najširšej časti vibrátora: 4 cm
Dĺžka výbežku na klitoris: 6 cm
Priemer v najširšej časti výbežku: 4,5 cm
Hmotnosť: 207 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

