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Masážna hlavica Tiny Wand II + darček Toybag

Údržba

Údržbu vodotesnej hlavice zvládnete rýchlosťou blesku. Jednoducho ju opláchnite pod tečúcou
vodou s kvapkou mydla a osušte jemným uterákom. Prípadné nečistoty z vrúbkov pod
hlavicou očistite jemnou kefkou. Dezinfekcia pomôcok dotiahne očistu do konca. Suchú
pomôcku potom uložte do originálneho obalu alebo textilného vrecúška, aby na seba materiály
ostatných hračiek nepôsobili a nemohli sa poškodiť.

Nabíjanie

Pomôcka môže prísť od výrobcu z časti nabitá, ale pred prvým použitím ju odporúčame dobiť
do plna. Predĺžite tým životnosť batérie. Masážna hlavica sa dobíja cez magnetický USB kábel,
ktorý zapojte do notebooku, počítača alebo adaptéra na mobilný telefón.

Nabitie hlavice nám zabralo 90 minút a v priebehu nabíjania pomaly preblikáva ovládacie
tlačidlo bielou farbou. Po nabití pomôcky zostane dióda konštantne svietiť. Pri najvyšších
stupňoch vibrácií hračka vydržala v prevádzke hodinu a pol.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou jedného tlačidla pochopíte behom chvíľky. Hlavicu zapnete aj vypnete dlhším
podržaním ovládacieho tlačidla a zároveň za sprievodu rozsvietenej bielej diódy spustíte prvý vibračný mód.
Programy prepnete krátkym stlačením tlačidla.

Vibračné programy

Z ponuky desiatich vibračných programov si vyberte svoj obľúbený.

Základná klasická vibrácia1.
Silnejšia klasická vibrácia2.
Stredne silná klasická vibrácia3.
Najsilnejšia klasická vibrácia4.
Intenzívna klasická vibrácia5.
Pulzné vzrastajúce vibrácie6.
Rýchla pulzná vibrácia s dlhšími pulzmi7.
Rýchla pulzná vibrácia s krátkymi pulzmi8.
Tri rýchle pulzné vibrácie strieda jeden dlhý pulz9.
Striedanie slabé, stredné a silné vibrácie10.

Vodeodolnosť

Pre milovníkov vodných hier máme dobrú správu. Masážna hlavica dostala do vienka vodotesnú úpravu, preto si
doprajte orgazmus v kúpeľni bazéna alebo vo vírivke.
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Dizajn a tvar

Masážna hlavica Tiny Wand II pôsobí elegantným a minimalistickým dojmom a svojim tvarom pripomína malý
mikrofón. Vďaka svojmu štíhlemu telu a cestovnej veľkosti sa hračka dobre drží v ruke. Výkyvnú hlavu si pohodlne
nasmerujete na všetky svoje aj partnerove intímne miestečka. Ovládací panel s jedným tlačidlom nájdete v spodnej
časti rukoväte.

Materiál

Hlavica je vyrobená zo 100% silikónu, ktorý pohladí jemnú kožu ako zamat. Rukoväť z odolného ABS plastu sa pýši
dlhou životnosťou.

Farba

Elegantnú šedú metalízu rukoväte krásne dopĺňa silikónový návlek v čiernej farbe.

Rozmery

Pomôcka má kompaktnú veľkosť, preto ju schováte aj do najmenšej tašky alebo kabelky.

Celková dĺžka: 11 cm
Dĺžka rukoväte: 7 cm
Dĺžka hlavice: 3 cm
Priemer hlavice: 2,9 cm
Hmotnosť: 66 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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