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Vibrátor Funny Orange Next Gen + darček Toybag

Údržba

Vodoodolný vibrátor Funny Orange Next Gen očistíte počas minútky. Stačí, keď
ho po každej akcii poriadne namydlíte a opláchnete vlažnou vodou. Dezinfekcia
pomôcok potom dotiahne údržbu
k 100 % čistote. Nakoniec už len pomôcku osušte mäkkým uterákom a uložte
ju do pôvodnej krabičky alebo textilného vrecka. Vďaka oddelenému
skladovaniu zabránite tomu, aby na seba rôznorodé materiály pomôcok
reagovali a poškodzovali sa.

Nabíjanie

Domov vám síce vibrátor dorazí cca z polovice nabitý, napriek tomu ale
odporúčame hračku pred prvým použitím nabiť doplna, aby ste predĺžili výdrž a
životnosť akumulátora. Pomôcku nabijete pomocou priloženého USB kábla,
ktorý nájdete v balení. Stačí, keď okrúhly konektor zapichnete až na doraz do
zaslepenej dierky nad ovládacím tlačidlom a druhý koniec kábla potom pripojte
k powerbanku alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Počas
nabíjania bliká kontrolka pod ovládacím tlačidlom. Pri plnom nabití sa dióda
rozsvieti. Nabíjanie trvá cca 1 hodinu a 45 minút, po ktorých vydrží hračka
vibrovať cca 50 minút na maximálny výkon.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou jedného tlačidla zvládnete aj so zaviazanými očami. Dlhým, cca 2-sekundovým
podržaním ovládacieho tlačidla vibrátor zapnete aj vypnete. Krátkymi stlačeniami sa potom preklikáte naprieč
všetkými vibračnými programami.

Vibračné programy

Celkom 10 vibračných programov vás prevedie na ceste do orgazmického raja.

Klasická stála vibrácia najnižšej intenzity1.
Klasická stála vibrácia nízkej intenzity2.
Klasická stála vibrácia strednej intenzity3.
Klasická stála vibrácia vysokej intenzity4.
Klasická stála vibrácia najvyššej intenzity5.
Krátke, rýchle pulzy vzrastajúcej intenzity6.
Dlhé, rýchle pulzy7.
Krátke, rýchle pulzy8.
Tri krátke pulzy vystrieda jedna dlhá pulzná vibrácia9.
Postupne vzrastajúce vibrácie10.
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Vodeodolnosť

Vibrátor je vodoodolný. Po akcii ho preto jednoducho opláchnete pod prúdom vody, ale do vane plnej vody si ho
radšej neberte. Utopil by sa.

Dizajn a tvar

Dlhé, úzke telo vibrátora s rovnou krytkou vyzerá nenápadne a pripomína cestovné balenie parfumu. Dobre sa drží v
ruke a vďaka kompaktným rozmerom ho zapojíte do hry v každej sexuálnej polohe. Guľatý nadstavec s mäkkými
silikónovými štetinkami pripomína trochu ihelničku. Nadstavec s dvoma zaoblenými výbežkami v nás zase evokuje
zajaca a hodí sa na masáž penisu.

Materiál

Pevné telo z odolného ABS plastu je potiahnuté vrstvou zamatovo hebkého silikónu, ktorý má hypoalergénne a
neporézne vlastnosti. Preto sa často používa aj v lekárstve a kozmetickom priemysle. Kovové hrbolčeky príjemne
hladia kožu.

Farba

Hrejivá oranžová farba vo vás prebudí túžbu po experimentovaní. Preskúmate všetky svoje aj partnerove erotogénne
zóny a pritom zažijete vzrušujúce dobrodružstvo.

Rozmery

Vďaka kompaktným rozmerom môžete mať vibrátor neustále pri sebe. Zmestí sa do batohu aj dámskej kabelky.

Celková dĺžka vibrátora s krytkou: 12 cm
Dĺžka nadstavca s dvoma výbežkami: 5,2 cm
Dĺžka nadstavca so štetinkami: 2,4 cm
Priemer rukoväti: 2,5 cm
Hmotnosť: 72 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.

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

