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Silikónový vibrátor Wavy Vibes Sexy Elephant + darček
Toybag

Údržba

Vďaka vodotesnému vyhotoveniu si s údržbou hravo poradíte. Poriadne ho okúpte s kvapkou
mydla a nechajte uschnúť. Na záver sa hodí Dezinfekcia pomôcok, ktorá zariadi, aby bol
vibrátor 100 % čistý. Suchú pomôcku uložte do zásuvky oddelene od ostatných hračiek tak,
aby na seba ich materiály vzájomne nepôsobili a nemohli sa poškodiť. Super bude textilné
vrecúško alebo originálny obal.

Nabíjanie

Aj keď sami moc dobre vieme, aká silná je túžba po vzrušujúcom dobrodružstve, odporúčame
vibrátor pred prvým použitím dobiť doplna. Predĺžite tým jeho výkonnosť aj životnosť batérie.
Nabíjanie hravo zvládnete. Stačí vibrátor pomocou USB kábla prepojiť s powerbankom alebo
cez sieťový adaptér s elektrickou zásuvkou. O tom, že sa pomôcka nabíja, vás informuje
kontrolka, ktorá bliká modro-červeno. Po nabití ale zostane svietiť len červeno. Doba
nabíjania sa pohybuje okolo cca 3 hodín a na plný výkon potom vibrátor zvládne vibrovať
1,5 hodiny.

Ovládanie

Ovládanie hravo zvládnete. Vibrátor sa zapína dlhším podržaním tlačidla so symbolom pre
zapnutie/vypnutie. Programy potom prepínate krátkym stlačením tlačidla s vlnovkou.
O zmene programu vás uistí tiež svetelné podsvietenie loga vibrátora, ktoré sa pri každom
vibračnom režime mení. Nakoniec vibrátor vypnete opätovným dlhším stlačením tlačidla pre
zapnutie/vypnutie.

Vibračné programy

S mocnými 9 vibračnými programami sa s vami zatrasie celá zem.

1.Klasické vibrácie – nízka intenzita (červené svetlo) 2.Klasické vibrácie – stredná intenzita (svetlomodré svetlo)
3.Klasické vibrácie – najvyššia intenzita (tmavomodré svetlo) 4.Pomalé pulzné vibrácie (žlté svetlo) 5.Pomalšie
klesajúce a rastúce pulzné vibrácie (fialové svetlo) 6.Stúpajúce vibrácie (tyrkysové svetlo) 7.Vlnovka a dva kratšie
pulzy (zelené svetlo) 8.Klasické pulzné vibrácie (biele svetlo) 9.Dva kratšie pulzy a jeden dlhší (ružové svetlo)

Vodeodolnosť

Vezmite si vibrátor Wavy Vibes pokojne so sebou do vane alebo sprchy, pretože je vodotesný. Spríjemní vám preto
ako romantické chvíľky vo vírivke, tak aj ranné sprchovanie. V rámci testovania sme ho nechali 20 minút vibrovať
pod vodou vo vani a po vytiahnutí vibroval zvesela ďalej.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Dizajn a tvar

Vibrátor vyzerá trochu ako dážďovka. Ladné krivky vibrátora skvele kopírujú ženskú anatómiu. Mierne zahnutá širšia
špička vibrátora dobre dolieha na bod G a príjemne zaplní vagínu. Vďaka úzkemu a extra ohybnému telu sa ľahko
zavádza a svojimi povrchovými vrúbkami intenzívne stimuluje vaginálny vchod. Celkovo vibrátor Wavy Vibes
perfektne padne do ruky a ľahko sa ovláda.

Materiál

Lekársky silikón vás síce nadchne svojimi hypoalergénnymi a neporéznymi vlastnosťami, ale zamilujete sa doň kvôli
jeho hodvábne hebkému povrchu, po ktorom budete kĺzať končekmi prstov ako po zamrznutom rybníku.

Farba

Ružový slon s.r.o., Výstavná 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČO: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená na
registrovom súde v Ostrave 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

Rozmery

Veľkosť vibrátora je podľa nás parádna ako pre začiatočníkov, tak vďaka rozšírenej špičke aj pre pokročilé
náročnejšie dámy.

Celková dĺžka: 21 cm
Použiteľná dĺžka: 17 cm
Priemer špičky: 3,5 cm
Priemer najužšej časti: 2,5 cm
Hmotnosť: 143 g

Informácie o likvidácii odpadov

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické
výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho
odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo. Správnou likvidáciou produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a
ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od
miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade
s národnými predpismi udelené pokuty.
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