
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

Fun Factory Patchy Paul G5 silikónový vibrátor + darček
Toybag

Údržba

Nezabudnite pred prvým použitím a následne po každom ďalšom použití vibrátor umyť mydlom a
teplou vodou. Bude sa hodiť aj Dezinfekcia pomôcok. Nechajte oschnúť a uskladnite oddelene od
ostatných pomôcok (tie sa nesmú priamo dotýkať, materiály by mohli vzájomne reagovať). Ideálny
je originálny obal alebo textilné vrecúško. Pred každým použitím Patchy Paul opláchnite teplou
vodou a nové zážitky môžu začať.

Nabíjanie

Nabíjačka je zadarmo súčasťou balenia. S magnetickou USB nabíjačkou je to hračka. Priložte
magnetickú koncovku k dvom strieborným bodkám na spodnej strane vibrátora. USB koniec zasuňte
do powerbanky alebo adaptéra nabíjačky telefónu. Najprv začne blikať tlačidlo – (MÍNUS). Keď je
Patchy Paul nabitý cca z jednej tretiny, tlačidlo sa rozsvieti. Potom začne blikať tlačidlo + (PLUS) a
rozsvieti sa, keď je batéria nabitá na cca 2/3. Pri plnom nabití sa rozsvieti tlačidlo FUN.

Pred prvým použitím ho úplne nabite, akumulátor tým získa maximálnu životnosť a výdrž. Počítajte
s dlhšou dobou prvého nabíjania (až 12 hodín), ďalšie nabíjania budú trvať maximálne 8 hodín. Na
jedno nabitie vydrží Patchy Paul vibrovať cca 45 min.

Ovládanie

Ovládanie vibrácií je ľahké a intuitívne. Výrobca posiela vibrátor uzamknutý pomocou cestovného zámku. Najskôr ho
preto musíte odomknúť. To urobíte tak, že dlho stlačíte tlačidlá PLUS a FUN súčasne. Vibrátor raz pípne a tým sa
odomkne. Pre jeho opätovné uzamknutie stačí dlho stlačiť tlačidlo MINUS a FUN.

Na zapnutie alebo vypnutie pomôcky stačí dlho podržať tlačidlo FUN. Krátkymi listami tlačidla PLUS alebo MÍNUS
prepínate jednotlivé vibračné programy.

Vibračné programy

1. Klasické vibrácie – nízka intenzita
2. Klasické vibrácie – vyššia intenzita
3. Klasické vibrácie – stredná intenzita
4. Klasické vibrácie – vysoká intenzita
5. Klasické vibrácie – veľmi vysoká intenzita
6. Klasické vibrácie – najvyššia intenzita
7. Pulzný program – ako sínusoida – hore, dole
8. Pulzný program – rýchlejšia sínusoida – hore, dole
9. Pulzný program – kratšie pravidelné pulzy v rýchlejšom slede
10. Pulzný program – najkratšie pravidelné pulzy – veľmi rýchle brnenie
11. Pulzný program – pravidelné striedanie kratších pulzov a jemnejšieho brnenia
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12. Pulzný program – zrýchľujúce a skracujúce sa pulzy – ako skákacia guľôčka

Vodeodolnosť

Patchy Paul je 100 % vodotesný, takže miluje vodu a vodné hry. Užite si ich naplno!

Dizajn a tvar

Vlnkované telo, ktoré do vás hladko vkĺzne od užšieho priemeru po širší. Vyzerá ako húsenica. Dokonca má očká,
takže sa na váš orgazmus pozrie pekne zblízka.

Materiál

Výrobca použil kvalitný lekársky silikón, ktorý je bezpečný a maximálne šetrný. Hebký a príjemný na dotyk, veľmi
ohybný, takže si ho musí zamilovať snáď každý, s bielym popraškom púdru, ktorý vytvára na povrchu jemný biely
povlak.

Farba

Vyberte si z dvoch farieb:

Moderná jasnozelená farba ladí k tvaru húsenice.
Jemná púdrová farba, ktorá nám pripomína marshmello cukríky.

Rozmery

Celková dĺžka: 23 cm
Použiteľná dĺžka: 16 cm
Priemer: 3–4 cm
Hmotnosť: 252 g
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