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Masážna hlavica Oh La La

Údržba

Vďaka vodotesnosti vibrátora údržba nezaberie veľa času. Po akcii ho opláchnite pod tečúcou
vodou s kvapkou mydla a osušte jemným uterákom.Dezinfekcia pomôcok dotiahne očistu do
konca. Suchú hračku uložte do šuplíka oddelene od ostatných pomôcok, aby na seba
materiály vzájomne nepôsobili a nemohli sa poškodiť. Parádny bude textilné vrecúško alebo
originálny obal.

Nabíjanie

Aby ste si s pomôckou užili erotické hry, potrebujete do vibrátora štyri AA batérie, ktoré nie
sú súčasťou balenia. Samotné vkladanie a výmena batérií bude chcieť trochu cviku. Plastový
uzáver v spodnej časti vibrátora otočte proti smeru hodinových ručičiek a otvorte. Pomocou
bieleho krížika vytiahnite bielu priehradku, do ktorej vložte batérie podľa znakov + a -.
Zásobník zasuňte opäť do vibrátora a zaskrutkujte uzáver. Pri testovaní sme zistili, že hlavica
vydrží v prevádzke dlhých desať hodín.

Ovládanie

Pomôcka sa ovláda jediným tlačidlom a jej obsluhu hravo zvládnete. Dlhším stlačením
tlačidla vibrátor zapnete alebo vypnete. Kratšom stlačením prepínate medzi vibračnými
programami.

Vibračné programy

Hlavica vám dopraje masáž pomocou 7 rôznych módov vibrácií a pulzácií.

Klasická vibrácie1.
Rýchle pulzy2.
Hora – vzrastajúci a klesajúci vibrácie3.
Pulzy4.
Dva silnejšie pulzy, potom krátke brnenie5.
Pulzy a pauza6.
Vibrácie striedajúce sa s brnením7.

Vodeodolnosť

Hlavica je vodotesná a kryt batérií by mal zabezpečiť dostatočnú ochranu pred vniknutím vody, ale na dlhé plákanie
vo vani pomôcka nie je moc stavaná. Ak milujete vodné hrátky, odporúčame skôr krátke sprchovanie, pri ktorom sa
neochudobníte o zmyselnú masáž alebo orgazmus v sprchovacom kúte.

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


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

Dizajn a tvar

Hlavica pôsobí masívnym dojmom a svojím tvarom pripomína mikrofón. Vďaka silikónovému materiálu a drážkam po
celom obvode rukoväte sa pomôcka dobre drží v ruke. Veľká hlavice a ohybný krk sa prispôsobí krivkám tela.
Elegantné fialovo-biele balenie s magnetickým zatváraním dopĺňajú inšpirujúca citáty.

Materiál

Hebký silikón poláska vaše telo a bude nabádať k dotykom. Koniec vibrátora chráni kryt z ABS plastu, pod ktorým
nájdete puzdro pre vloženie batérií.

Farba

Zamatovo fialová farba upokojuje myseľ ako pohľad na levanduľové polia. Zároveň dráždi zmysly a vyzýva na
pomaznanie.

Rozmery

Širší rukoväť robí z pomôcky poriadneho macka do ruky. Veľká hlavica bude parádna pre masáž tela i dráždenie
klitorisu.

Celková dĺžka: 19,5 cm
Priemer hlavice: 5,5 cm
Priemer krčku: 2,5 cm
Priemer rukoväte: 5 cm
Hmotnosť s batériami: 319 g
Hmotnosť bez batérií: 228 g
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