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Masážna hlavica AkuWand 2

Údržba

Údržbu vodotesného vibrátora zvládnete ľavou zadnou. Pred aj po každom použití ho poriadne
namydlite a opláchnite pod tečúcou vodou. Dezinfekcia pomôcok dotiahne čistenie k dokonalosti.
Po opláchnutí uložte pomôcku do textilného vrecka alebo pôvodnej krabičky a skladujte ju oddelene
od ostatných hračiek. Rôznorodé materiály na seba pri kontakte reagujú a poškodzujú sa.

Nabíjanie

Výrobca posiela hračku cca z 1/3 nabitú. Preto by ste ju mali pred prvým použitím dobiť do plna,
aby ste predĺžili výdrž a životnosť batérie. Na nabíjanie slúži priložený magnetický USB kábel. Jeho
kovové konektory priložte k dvom strieborným bodom, umiestneným pod ovládacími tlačidlami, a
druhý koniec kábla pripojte k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky.

Počas nabíjania kontrolka pod ovládacím tlačidlom ON/OFF bliká žlto a po nabití zostane svietiť. Pri
testovaní nám nabíjanie trvalo cca 5 hodín, po ktorých masážna hlavica zvládla vibrovať 40 minút
bez prestávky.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. V strednej časti rukoväte nájdete ovládací panel s dvoma tlačidlami. Ľahkým
stlačením tlačidla ON/OFF vibrátor zapnete alebo vypnete. Druhým (horným) tlačidlom so symbolom vlnovky meníte
vibračné a pulzné programy.

Vibračné programy

Celkom 10 vibračných programov vás prevedie na slastiplnej ceste do orgazmického neba.

Klasická stála vibrácia najnižšej intenzity1.
Klasická stála vibrácia nízkej intenzity2.
Klasická stála vibrácia strednej intenzity3.
Klasická stála vibrácia vyššej intenzity4.
Klasická stála vibrácia najvyššej intenzity5.
stupeň pulzuje 5 sekúnd od najpomalších k najrýchlejším vibráciám6.
stupeň sú silné a dlhé prerušované vibrácie7.
stupeň sú rýchle a krátke prerušované vibrácie8.
stupeň sú 3 silné prerušované vibrácie, ktoré nasleduje jedna dlhá a mocná vibrácia9.
stupeň trvá 3 sekundy a strieda sa slabá, stredná a silná vibrácia10.

Vodeodolnosť

Masážny vibrátor AkuWand 2 je vodotesný, preto sme ho vzali do vane a poriadne ho otestovali. Ponorený pod vodou
vibroval 35 minút. Vďaka vodotesnosti si s ním tak užijete v sprche alebo vani. Navyše teplá voda uvoľňuje svaly a
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prekrvuje - hrátky tak budú príjemnejšie.

Dizajn a tvar

Svojim tvarom hračka pripomína obrí mikrofón. Štíhla rukoväť umožňuje ľahké a pevné uchopenie. Kĺb nad
rukoväťou, dovoľuje pohyb hlavice do všetkých strán a uľahčuje tým manipuláciu. Tvar samotnej hlavice vyzerá ako
široký valec s mierne zaguľatenou hranou.

Materiál

Masážny vibrátor sa vyrába z pevného ABS plastu, ktorý neobsahuje žiadne ftaláty. Má hladkú rukoväť, ktorá presne
padne do ruky. Povrch hlavice pokrýva vrstva jemného a matného silikónu, ktorý je na dotyk hebký a príjemný ako
ľudská koža.

Farba

Matne čiernu farbu hlavice dopĺňa tmavo šedá metalíza rukoväte. Strieborné prvky podčiarkujú celkový moderný a
estetický dizajn.

Rozmery

Masážna hlavica AkuWand 2 nie je žiadny omrvinku. Do kabelky ju preto neschováte, ale na dovolenku do kufra už ju
zbalíte.

Celková dĺžka: 30 cm
Dĺžka rukoväte: 21,5 cm
Šírka rukoväte v najširšej časti: 5 cm
Šírka rukoväte v najužšej časti: 2,7 cm
Dĺžka hlavice: 7 cm
Šírka hlavice: 5,5 cm
Hmotnosť: 317 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.

Dovozca a výrobca
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