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ZINI Roae silikónový vibrátor

Údržba

Dezinfekcia a starostlivosť o erotické pomôcky sa parádnicky hodí na ošetrenie po použití.
Zini skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok, nemalo by dochádzať
k priamemu kontaktu, pretože jednotlivé materiály na seba môžu reagovať.

Nabíjanie

Dĺžka nabíjania: pri teste sme namerali cca 1 hodinu a 13 minút (pri nabíjaní svieti
kontrolka na červeno, až je Zini nabité, kontrolka začne svietiť zeleno).

Výdrž na jedno nabitie: pri teste sme striedali vibrácie a 2 pulzný programy a namerali
sme cca 5 hodín a 30 minút (nie je poznať rozdiel, kedy vibrácie ku koncu slabne).

nízky stav batérie … tlačidla plus a mínus bliká na červeno, nabite vibrátor
pomocou priloženej nabíjačky
nabíjania … červeno svieti displej, stav batérie 10–90%
dobité … zelene svieti displej, stav batérie nad 90%

Ovládanie

Nastavenie zapneme pomocou tlačidla PLUS.

Môžeme si nastaviť 5 stupňov rôznej intenzity. Znamienkom PLUS vibráciu zapneme (stláčaním prepíname
zvyšovanie intenzity).
Tlačidlom (koliesko) sa nastaví pulzný programy (tlačidlom MÍNUS sa potom pulzný programy prepínajú).
Celkom si môžeme nastaviť 7 pulzných programov. Po siedmom programu sa celý cyklus opakuje.
Pri stlačení tlačidla (koliesko) sa vrátime z pulzných programov do klasickej vibrácie.
Opakovaným stláčaním tlačidla MÍNUS vibráciu vypneme.
Možnosť nastavenia módu RANDOM – náhodný výber vibrácie.

zapnutie … krátke stlačenie tlačidla plus (+)
vypnutie … krátke stlačenie tlačidla mínus (-) alebo dlhší stlačení tlačidla (2 sekundy) míinus (-) … podľa typu
programu
rýchlosť + … krátke stlačenie tlačidla plus (+) zvýši rýchlosť o jeden stupeň
rýchlosť + … krátke stlačenie tlačidla mínus (-) zníži rýchlosť o jeden stupeň
rýchlosť max … dlhé stlačenie (2 sekundy) tlačidla plus (+) zvýši rýchlosť na najvyšší piaty stupeň
pulzných zapnutie … krátke stlačenie prostredného tlačidla (o) prepne Rýchlostné režim do pulzného režimu
pulzy vypnutie … krátke stlačenie prostredného tlačidla (o) prepne Pulzný režim do rýchlostného režimu
pulzy nasledovné … krátke stlačenie tlačidla plus (+) prepne ďalší pulzný program
pulzy predchádzajúca … krátke stlačenie tlačidla mínus (-) prepne predchádzajúcej pulzný program
pulzy náhodné … krátke stlačenie prostredného tlačidla (o) prepne na náhodný pulzný režim

Funkcia Travel Lock:

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-starostlivost-o-eroticke-pomocky/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Zabraňuje nechcenému zapnutiu pomôcky na cestách
Štandardne je výrobok nastavený na LOCK ON, teda zamknuté. Je to z dôvodu zabránenia zapnutí vibrácií
počas prepravy.
Aby bolo možné s pomôckou manipulovať, prepnite z LOCK ON na LOCK OFF.
LOCK ON … svieti na červeno
LOCK OFF … svieti zeleno

Pre uvedenie v pohotovosť:

stlačte tlačidlo so symbolom –1.
potom stlačte tlačidlo + spolu s tlačidlom – na 2–3 sekundy2.

Vibračné programy

PULZNÝ PROGRAMY:
1. Pulzovanie v dvoch prerušovaných intervaloch (prechod z jednej strany na druhú)
2. Pulzovanie v šiestich intervaloch (prvá dlhšia vibrácie + päť krátkych pulzov)
3. Pulzovanie v stredne krátkych intervaloch (stredná striedanie vibrácií)
4. Pulzovanie v kratších intervaloch (rýchle striedanie vibrácie a pauzy)
5. Klasická dlhá vibrácie
6. Pulzovanie v krátkych a dlhých intervaloch (striedanie rýchle a pomaleší vibrácie a pauzy)
7. Pulzovanie v hojdavom krátkom intervale (prechod z jednej strany na druhú)

Vodeodolnosť

Vibrátory Zini nie sú plne vodeodolné. Výrobca uvádza „Splash Proof“, teda možné krátko prúdom tečúcej vody.

Materiál

Je vyrobený zo 100% silikónu. Veľmi jemný a príjemný na dotyk, pevný.

Rozmery

Dĺžka dlhšej časti: 19 cm
Dĺžka kratšej časti: 8 cm
Dĺžka zasunuteľná do vagíny: 12 cm
Priemer vrchnej časti: 3 cm
Priemer strednej časti: 3,2 cm
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