
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

Bezdrôtové vibračné vajíčko Seven II Sexy Elephant +
darček Toybag

Údržba

Starostlivosť o vodotesné vajíčko vám zaberie sotva pár minút. Pred prvým a
potom po každom použití, pomôcku namydlete a opláchnite pod prúdom teplej
vody.Dezinfekcia pomôcok patrí k šikovným pomocníkom pri čistení erotických
pomôcok, pretože ich povrch zbaví aj tých najmenších, mikroskopických,
nečistôt. Nakoniec stačí vajíčko už len osušiť mäkkým uterákom alebo počkať,
až uschne. Odporúčame, aby ste ho skladovali oddelene od ostatných hračiek.
Stačí, keď ho vložíte do textilného vrecka alebo pôvodnej krabičky, vďaka
ktorej nebude jeho povrch reagovať s inými materiálmi pomôcok.

Nabíjanie

Vajíčko je síce z výroby sčasti prednabité, my však odporúčame hračku nabiť do plna. Predĺžite tým životnosť
akumulátora. Pre nabíjanie zastrčte konektor do zaslepenej dierky na bočnej strane vajíčka (s označením DC) a jeho
druhý koniec pripojte cez adaptér do elektrickej zásuvky. Kovovú koncovku káblika nevtláčajte na doraz. Počas
nabíjania bliká biela dióda nad tlačidlom pre zapnutie/vypnutie vajíčka. Pri úplnom nabití zostane kontrolka svietiť.
Nám nabíjanie trvalo cca 1 hodinu. Potom vajíčko Seven II vydržalo vibrovať cca 45 minút.

Pred prvým použitím pomôcky musíte ovládač otvoriť, aby ste z batérie odstránili krycí papierik, ktorý zabraňuje jej
vybíjaniu. Stačí, keď do škáry na spodnej hrane ovládača zasuniete nechty a s trochou sily zatlačíte na steny
diaľkového ovládania. To sa potom roztvorí a vy pod bielym papierikom nájdete jednu batériu CR 2032, ktorá
diaľkový ovládač napája. Potom už stačí len steny ovládača priložiť späť k sebe a zacvaknúť.

Ovládanie

Samotné vajíčko sa ovláda jednoducho. Stačí pridržať tlačidlo zapínania a nad ním sa rozsvieti biela dióda, ktorá
upozorní, že sa vajíčko zaplo. Potom už stačí tlačidlo krátko stlačiť a vajíčko sa rozvibruje. Krátkymi stlačeniami
zapínacieho tlačidla prepínate medzi jednotlivými vibračnými programami. Na vypnutie vibrácií stačí trošku dlhšie
pridržať tlačidlo zapínania (a zároveň vypínanie) a vajíčko prestane vibrovať.

Výrobca dodáva diaľkový ovládač s prekrytou batériou, aby sa cestou nevybila. Roztvorte preto ovládač a krycí
papier z batérie odoberte. Potom zapnite vibračné vajíčko a pomocou krátkych stlačení na ovládači ho ovládajte.
Tlačidlo uprostred ovládača slúži na zapnutie/vypnutie vibrácií. Tlačidlom plus (+) si zvýšite intenzitu vibrácií.
Tlačidlom mínus (-) si ju naopak znížite. Vlnovkou vľavo sa vrátite na prvý vibračný program. Pomocou pravej vlnovky
ovládate pulzné režimy.

Vibračné programy

Celkom 7 vibračných programov v 4 intenzitách vám dopraje precítenú pulzačnú masáž na tých najcitlivejších
miestach.
Vibračné programy:
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Stredne silná klasická vibrácia1.
Stredne rýchla pulzná vibrácia2.
Rýchle krátke pulzné vibrácie (pripomínajú guľometnú paľbu)3.
Jednu dlhú pulznú vibráciu vystriedajú štyri krátke pulzy4.
Tri krátke a pomalé pulzy vystriedajú štyri rýchle krátke pulzy5.
Štyri stredne dlhé pulzy sa striedajú s jedným dlhým a štyrmi krátkymi6.
Dlhý pulz vystrieda séria rýchlych pulzov, ktoré strieda jeden dlhý pulz a štyri krátke pulzy7.

Intenzita vibrácií:

slabá intenzita1.
stredná2.
silná3.
najsilnejšia4.

Vodeodolnosť

Vibračné vajíčko Seven II má vodeodolnú úpravu. Ľahko ho preto umyjete, ale do vane plnej vody a voňavej peny si
ho radšej neberte. Do dierky na nabíjanie by zatiekla voda a spôsobila tak koróziu celého vibračného motorčeka.

Dizajn a tvar

Symetrický, pozdĺžny tvar vibračného vajíčka v kombinácii s dlhým silikónovým očkom pripomína žubrienku a pôsobí
nadčasovo. Jemné hrbolčeky po stranách hračky viditeľne vyčnievajú nad povrch a príjemne stimulujú intímne partie.
Samotné vajíčko aj ovládač sa dobre držia v ruke.

Materiál

Kvalitný silikónový materiál si zamilujete. Na dotyk jemné hrbolčeky spolu so zvyšným hladkým povrchom vajíčka
potešia vaše zmysly. Vďaka termoregulačným schopnostiam silikónu pomôcka rýchlo prijme okolitú teplotu.

Farba

Elegantná fialová farba vo vás prebudí túžbu po erotickom dobrodružstve.

Rozmery

Vajíčko sa aj s ovládačom hravo zmestí do kabelky alebo vrecka. Vždy ho tak budete mať po ruke.

Dĺžka vajíčka bez šnúrky: 6,8 cm
Dĺžka šnúrky: 10,3 cm
Priemer vajíčka: 2,9 cm
Hmotnosť vajíčka: 40 g
Hmotnosť ovládača: 20 g
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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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