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Silikónový vibrátor Čučoriedka® III Next Gen + darček
Toybag

Údržba

Údržbu vodeodolného vibrátora zvládnete ľavou zadnou. Stačí ho po každej akcii namydliť a
dôkladne opláchnuť vlažnou vodou. Dezinfekcia pomôcok zbaví pomôcku všetkých nečistôt. A to
aj tých, ktorých by ste si voľným okom nevšimli. Len ju nastriekajte na povrch, nechajte minútu
pôsobiť a potom opláchnite vodou. Po osušení už len hračku uložte späť do krabičky alebo
textilného vrecúška a dajte ju do šuplíka slasti.

Nabíjanie

Odporúčame vibrátor pred prvým použitím plne nabiť. Predĺžite tým životnosť akumulátora.
Nabíjanie pomocou priloženého USB kábla je jednoduché. Stačí, keď guľatú koncovku zastrčíte
do dierky na zadnej strane ovládacej časti vibrátora. Konektor sa zasúva stuha. Preto ho
poriadne zatlačte až na doraz. USB koncovku potom pripojte k počítaču, notebooku, powerbanke
alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Nám nabíjanie trvalo cca 1,5 hodiny, počas
ktorej blikalo spodné tlačidlo fialovo. To potom pri plnom dobití zostalo svietiť. Po nabití vibrátor
zvládol vibrovať na maximálny výkon cca 1 hodinu.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou dvoch tlačidiel so šípkami sa rýchlo naučíte. Pre zapnutie
vibrátora stlačte a podržte po dobu cca 2 sekúnd spodné tlačidlo, ktoré sa po zapnutí rozsvieti
na modro. Potom už stačí len krátko stláčať horné tlačidlo a vibrátor začne vibrovať na 1.
programe. Krátkymi stlačeniami vrchného tlačidla prepínate jednotlivé vibračné programy. Pre
vypnutie vibrátora potom stačí opäť na 2 sekundy podržať spodné tlačidlo.

Vibračné programy

S 9 vibračnými programami zaženiete nudu doma aj v práci.

1. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická stála vibrácia strednej intenzity
3. Klasická stála vibrácia vysokej intenzity
4. Pulzné vibrácie (pripomínajú rýchly tlkot srdca)
5. Rýchla stúpajúca pulzná vibrácia (pripomína horskú dráhu)
6. Vzrastajúca intenzita pulzných vibrácií v pomalom rytme
7. Jednu vzrastajúcu dlhú vibráciu vystriedajú dva krátke pulzy
8. Stredne rýchle pulzné vibrácie
9. Tri rýchle pulzné vibrácie s sekundovou pauzou medzi intervalmi
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Vodeodolnosť

Vďaka vodeodolnému prevedeniu pomôcku jednoducho umyjete. Do vane si ju ale neberte. Do dierky na nabíjanie by
zatiekla voda, ktorá vie vo vnútri vibrátora narobiť peknú paseku.

Dizajn a tvar

Na prvý pohľad vibrátor pôsobí trochu mohutne. Páči sa nám ale jeho výrazné žilkovanie aj špeciálne, lodičkové
prehnutie, ktoré uľahčuje zavádzanie. Výrazne tvarovaný žaluď skvele dolieha na bod G a rozmaznáva ho silnými
vibráciami. Celkovo sa pomôcka dobre drží v ruke a ľahko sa ovláda.

Materiál

Kvalitný, hypoalergénny silikón si zamilujete. Najskôr budete končekmi prstov blúdiť po jeho zamatovo hebkom
povrchu a potom rýchlo zatúžite po zmyselnom rozmaznávaní.

Farba

Výrazná fialová farba vás omámi svojim elegantným dojmom a energickým nábojom. S chuťou sa pustíte do
objavovania doposiaľ nepoznaných vzrušujúcich pocitov a telesných slastí.

Rozmery

Strednú veľkosť vibrátora ocenia všetky náročné začiatočníčky aj skúsené dračice.

Celková dĺžka: 21,5 cm
Použiteľná dĺžka: 15 cm
Najväčší priemer pri koreni: 3,1 cm
Najmenší priemer pod žaluďom: 2,8 cm
Hmotnosť: 188 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

Ružový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČO: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená na
registrovom súde v Ostrave č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697
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YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China
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