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Adventný kalendár Sexy Elephant

Údržba

Všetky pomôcky sú vodoodolné. Pred aj po použití ich preto namydlite a
opláchnite pod prúdom vlažnej vody. Saténovú stuhu môžete v prípade
zašpinenia prepláchnuť v teplej vode s kvapkou pracieho gélu. Dezinfekcia
pomôcok nakoniec dotiahne čistenie pomôcok k dokonalej hygienickej čistote,
pretože odstráni aj tie najmenšie nečistoty, ktoré by ste si všimli jedine pod
mikroskopom. Stačí ju len nastriekať na povrch, nechať minútu pôsobiť a potom
umyť. Nakoniec hračky osušte uterákom a suché uložte späť do krabičky alebo
textilného vrecka. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene. Ich rôznorodé
materiály sa pri dotyku vzájomne poškodzujú tým, že po sebe zanechávajú
nepekné otlaky alebo farebné škvrny.

Nabíjanie

V adventnom kalendári nájdete minivibrátor, ktorý sa dobíja pomocou priloženého USB kábla. Hračka bude z výroby
nabitá cca z 1/2. Odporúčame ju preto pred prvým použitím dobiť doplna, aby ste tým predĺžili životnosť
akumulátora. Okrúhly konektor nabíjacieho kábla zasuňte do zdierky na spodnej hrane vibrátora, ktorú nájdete hneď
nad ovládacím tlačidlom. Počas nabíjania, ktoré trvá cca 1,5 hodiny, svieti kontrolka pod ovládacím tlačidlom. Pri
plnom nabití dióda zhasne a vibrátor zvládne vibrovať v kuse až 50 minút.

Tlakovú pomôcku poháňajú dve mikroceruzkové batérie. Do hračky ich vložíte tak, že odsuniete smerom dolu
zadný kryt batérií a po ich zasunutí ho zase zatvorte. Stav vybitia batérií spoznáte podľa slabnúcej intenzity tlakovej
stimulácie. Bohužiaľ, batérie nie sú súčasťou balenia.

Hravý vibrátor s celým radom vymeniteľných nadstavcov dobíja jedna ceruzková batéria. Tá sa vkladá do pomôcky
tak, že jej spodnú časť odskrutkujete v smere hodinových ručičiek (smerom doľava, tam kde sa píše slovo Open). Kryt
na batérie potom zaskrutkujte zase v opačnom smere (teda v protismere hodinových ručičiek). Podľa slabnúcej
intenzity vibrácií poznáte, že prišiel čas na výmenu starej batérie za novú. Bohužiaľ, batérie musíte vyloviť z
vlastných zásob.

Vibračné vajíčka poháňajú dve mikroceruzkové batérie, ktoré sa vložia do ovládača. Na jeho zadnej strane stačí iba
odsunúť batériový kryt a obe batérie pod neho zasunúť. Potom už len kryt zaklapnite a užite si vibrujúcu rozkoš. A
nezabudnite, že len čo ucítite slabšiu intenzitu vibrácií, je to signál na ich výmenu.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou jedného tlačidla na minivibrátore sa rýchlo naučíte. Dlhým, asi dvojsekundovým
stlačením pomôcku zapnete alebo vypnete. Počas tejto akcie sa na chvíľu pod ovládacím tlačidlom rozsvieti
kontrolka. Krátkym stlačením tlačidla (ktoré sa na okamih opäť rozžiari) prepnete vibračný program.

Tlakovú pomôcku zapnete aj vypnete dlhým, dvojsekundovým tlačením jediného ovládacieho tlačidla, ktoré na
hračke nájdete. Počas zapínania aj vypínania bliká červená dióda pod ovládacím tlačidlom. Krátkymi stlačeniami
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tlačidla prepínate stimulačné programy.

Jednoduché ovládanie vibrátora so štyrmi vymeniteľnými nadstavcami hravo zvládnete aj potme. Stačí len pre
zapnutie otočiť spodnú časť pomôcky smerom doprava (smerom k nápisu ON). Otočením doľava (smerom k slovu
OFF) hračku vypnete.

Vibračné vajíčka sa ovládajú pomocou kolieska na ovládači. Jeho otočením smerom nahor zvýšite intenzitu vibrácií,
zatiaľ čo jeho stáčaním smerom nadol, budú vibrácie slabšie, až sa nakoniec úplne vypnú.

Vibračné programy

Minivibrátor
Záplava 10 vibračných programov vás odnesie do raja rozkoše.

1. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity;
2. Klasická stála vibrácia stredne nižšej intenzity;
3. Klasická stála vibrácia strednej intenzity;
4. Klasická stála vibrácia vyššej intenzity;
5. Klasická stála vibrácia vysokej intenzity;
6. Rýchla pulzná vibrácia so vzrastajúcou intenzitou;
7. Dlhá pomalá pulzná vibrácia;
8. Krátka rýchla pulzná vibrácia;
9. Tri krátke rýchle pulzy vystrieda jedna dlhá vibrácia;
10. Pomaly vzrastajúca klasická vibrácia.

Vibrátor so štyrmi vymeniteľnými nadstavcami
Vibrátor má jednu intenzitu vibrácií.

Vibračné vajíčka
Pomôcka ponúka tri intenzity klasickej stálej vibrácie.

Vodeodolnosť

Erotické hračky, ktoré nájdete v adventnom kalendári, sú vodoodolné. Po hrách ich jednoducho opláchnite pod
prúdom vody. Do sprchy alebo vane plnej vody si pomôcky ale radšej neberte. Mohla by do nich zatiecť voda a
poškodiť vibračný motorček.

Dizajn a tvar

Obdĺžnikový adventný kalendár v bielo-ružovom vyhotovení s maskotom Ružového slona a snehovými vločkami na
titulnej strane vyzerá nádherne. Jeho moderný, minimalistický dizajn vás vyzve na objavovanie 12 krabičiek plných
erotických pomôcok, ktoré s chuťou hneď vyskúšate.
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Materiál

Samotná krabica adventného kalendára sa vyrába z tvrdého voskovaného papiera. Jednotlivé erotické pomôcky sú
potom z odolného plastu, hypoalergénneho silikónu alebo pružného TPE. Všetky majú úžasne hladký povrch, ktorý si
zamilujete hneď po prvom pohladení.

Farba

Adventný kalendár v ružovo-bielych farbách kopíruje štýl a dizajn nášho e-shopu. Táto jemná a pritom hravá
kombinácia vás vyzve na experimentovanie.

Rozmery

Všetky pomôcky majú kompaktné rozmery. Zmestia sa do každej kabelky alebo do zásuvky v nočnom stolíku.

Análny kolík:

Celková dĺžka: 7 cm
Najužší priemer: 1,2 cm
Najširší priemer: 2,8 cm
Veľkosť srdiečka: 3,5 × 3,5 cm
Hmotnosť: 53 g

Hracie kocky:

Rozmery štvorcovej kocky: 2 × 2 cm
Rozmery mnohohrannej kocky: 3,2 × 3,2 cm
Hmotnosť oboch kociek: 20 g

Dobíjací minivibrátor:

Celková dĺžka: 11,5 cm
Dĺžka tykadiel: 2,5 cm
Najužší priemer: 1,5 cm
Najširší priemer: 2,6 cm
Hmotnosť: 48 g

Podtlaková súprava na bradavky:

Celková dĺžka: 6,7 cm
Priemer balónika: 3,1 cm
Priemer klobúčika: 1,6 cm
Hmotnosť súpravy: 24 g
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Vaginálna činka:

Celková dĺžka (so šnúrkou): 17,5 cm
Dĺžka činky: 4,5 cm
Priemer činky: 2,5 cm
Hmotnosť: 48 g

Svorky na bradavky:

Celková dĺžka: 5,8 cm
Dĺžka svoriek: 2,8 cm
Šírka svoriek: 1,4 cm
Hmotnosť: 16 g

Tlaková pomôcka:

Celková dĺžka: 12,5 cm
Priemer rukoväti: 4 cm
Priemer hubičky: 0,5 cm
Hmotnosť: 77 g

Erekčné krúžky:

Priemer v pokoji: 3,5 cm
Priemer po natiahnutí: 4,5 cm
Hmotnosť: 5 g

Vibrátor so štyrmi vymeniteľnými nadstavcami:

Celková dĺžka: 10 cm
Najužší priemer: 2 cm
Najširší priemer: 2,8 cm
Rozmery okrúhleho nadstavca: 2,5 × 2,5 cm
Rozmery nadstavca s blanou: 2,5 × 3 cm
Rozmery nadstavca zajačika: 2,5 × 4,2 cm
Rozmery nadstavca s anténkou: 4,2 cm
Hmotnosť: 67 g

Vibračné vajíčka:

Celková dĺžka vajíčok: 5,6 cm
Priemer vajíčok: 2,6 cm
Celková dĺžka šnúrky: 50 cm
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Celková dĺžka ovládača: 11,5 cm
Priemer ovládača: 4,3 cm
Hmotnosť: 80 g

Masturbačné vajíčko:

Celková dĺžka: 6,4 cm
Priemer vrchnej časti: 2,5 cm
Priemer strednej časti: 4,5 cm
Priemer spodnej časti minimálny: 2 cm
Priemer spodnej časti maximálny: 10 cm
Hmotnosť: 28 g

Saténová stuha:

Celková dĺžka: 145 cm
Šírka: 6 cm

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

