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Vibračné vajíčko Mia App s diaľkovým ovládaním a
mobilnou aplikáciou + darček Toybag

Údržba

Vibračné vajíčko Mia App je vodeodolné, preto vám jeho údržba zaberie iba
chvíľočku. Pred aj po každom použití ho starostlivo namydlite a opláchnite
prúdom vlažnej vody. Dezinfekcia pomôcok odstráni aj tie najmenšie nečistoty,
ktoré by ste si všimli jedine pod mikroskopom. Stačí ju len nastriekať na povrch
pomôcky, nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Nakoniec vibračné vajíčko
poriadne utrite uterákom a schovajte ho do textilného vrecka alebo originálnej
krabičky. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene. Zabránite tak tomu,
aby na seba ich rôznorodé materiály reagovali a poškodzovali sa.

Nabíjanie

Vibračné vajíčko vám domov príde vybité. Preto ho pred prvým použitím musíte najskôr nabiť do plna. Predĺžite tým
jeho výdrž aj životnosť. Na nabíjanie slúži USB kábel, ktorý nájdete v balení. Okrúhly konektor zapichnite do
zaslepenej zdierky na bočnej strane vajíčka. Dierka je označená vyrytými písmenami DC a schováva sv mieste, kde
sa pomôcka zužuje a prechádza v šnúrku. Druhý koniec kábla potom pripojte k powerbanke alebo cez adaptér do
elektrickej zásuvky. Počas nabíjania bliká dióda pod ovládacím tlačidlom vajíčka (na konci šnúrky). Keď bude hračka
nabitá, kontrolka zostane svietiť. Dobíjanie trvá cca 1,5 hodiny a na jedno nabitie vydrží vajíčko vibrovať až 2 hodiny
v kuse.

Diaľkový ovládač sa dobíja cez USB kábel rovnako ako samotné vibračné vajíčko. Tenký konektor nabíjacieho kábla
zastrčte do spodnej hrany ovládača a druhý koniec pripojte k sieťovému adaptéru. Počas dobíjania bliká zelená
kontrolka pod ovládacím tlačidlom, ktorá po nabití zhasne. Nabíjanie ovládača trvá cca 90 minút a má rovnakú výdrž
ako vibračné vajíčko.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom alebo cez mobilnú aplikáciu sa rýchlo naučíte. Na konci chvostíka má
vibračné vajíčko nenápadné, ale trochu vystúpené ovládacie tlačidlo. Keď ho stlačíte a podržíte po dobu 3 sekúnd, tak
sa pod ním rozsvieti dióda. Tá signalizuje prebudenie pomôcky. Aby ste zapli vibrácie, musíte tlačidlo ešte raz krátko
stlačiť. Rovnakým spôsobom potom zmeníte vibračný program. Pre vypnutie pomôcky potom stačí ovládacie tlačidlo
opäť stlačiť na 3 sekundy.

Vibračné vajíčko má aj dobíjací diaľkový ovládač s jedným tlačidlom v tvare srdiečka. Pre zapnutie vajíčka stačí
tlačidlo stlačiť a podržať po dobu 3 sekúnd. Rozsvieti sa dióda, ktorá indikuje zapnutie pomôcky a jej pripravenosť na
použitie s diaľkovým ovládaním. Programy potom prepínate krátkymi stlačeniami srdiečkového tlačidla na ovládači.
Dióda na ovládači napovie, že ste prepli na ďalší vibračný program. Pokiaľ budete chcieť pomocou ovládača zastaviť
vibrácie, podržte jeho ovládacie tlačidlo do doby, než sa vypne vibračný režim. Dióda pod ovládacím tlačidlom na
vibračnom vajíčku ale zostane svietiť v pohotovostnom režime, ktorý vydrží až 1 hodinu. To oceníte vo chvíľach, kedy
sa k hrátkam budete chcieť ešte vrátiť. Nemusíte vajíčko vyťahovať a ručne znova zapínať. Pokiaľ ho ale chcete úplne
vypnúť, musíte to urobiť pomocou jeho ovládacieho tlačidla na chvostíku.

Aby ste mohli vibračné vajíčko Mia App ovládať pomocou mobilnej aplikácie, musíte si ju najskôr stiahnuť do mobilu.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Stačí si nainštalovať mobilnú aplikáciu Love Spouse, ktorá je zadarmo a dostupná na Google Play aj App store.
Aplikácia je kompatibilná s operačnými systémami iOS 9.0 alebo Android 5.0 a vyššie. Po nainštalovaní sa musíte do
aplikácie najskôr zaregistrovať pomocou e-mailu a hesla a zapnúť si bluetooth. Appka vás vyzve na spárovanie s
vašim vibračným vajíčkom. To môžete urobiť dvojakým spôsobom. Buď naskenovaním QR kódu, ktorý nájdete v
tlačenom návode alebo pomocou ručného zadania kódu 9012. V oboch prípadoch kliknite na titulnej strane aplikácie
na zelené plus, ktorým sa prekliknete na obrazovku, ktorá vám ponúkne oskenovanie záväzného kódu alebo zadanie
kódu zariadenia (biely kruh v spodnej časti obrazovky).

Classic mode predstavuje všetkých 9 vibračných programov, ktoré môžete ľubovoľne meniť (rovnako ako stláčaním
ovládacieho tlačidla na pomôcke).
Vo video mode si zapnete ľubovoľné video, uložené vo svojom telefóne, ktoré môžete počas hier sledovať a pritom
meniť vibračné režimy.
Pred spustením musical mode si v telefóne zapnite obľúbenú pesničku a potom sa vráťte späť do aplikácie. Vibračné
vajíčko sa začne vrtieť v rytme pustenej hudby.
V záložke draw something si môžete ťahom prsta namaľovať vzor, v akom má pomôcka vibrovať. Ten si potom
môžete uložiť a opakovane sa k nemu vracať.
Funkcia shake it vám umožní regulovať vibrácie pomocou pohybu telefónu. Túto vychytávku využijete napríklad pri
behu.
Pomocou interactive mode sa spojíte s partnerom, ktorý môže vibračné vajíčko ovládať na diaľku.

Vibračné programy

Nálož 9 vibračných programov rozmazná ženské lono premyslenou vibračnou symfóniou.

Klasická vibrácia nízkej intenzity1.
Klasická vibrácia strednej intenzity2.
Klasická vibrácia vysokej intenzity3.
Štyri krátke rýchle pulzy vystrieda jeden dlhý4.
Stredne rýchle a krátke pulzy postupne narastajú na svojej intenzite5.
Frekvencia postupne sa zrýchľujúcich a skracujúcich pulzov6.
Deväť krátkych pulzov vystrieda jedna dlhá vibrácia7.
Postupne sa zvyšujúca intenzita vibrácií pripomína túrovanie motora8.
Striedanie nízkej a vysokej intenzity vibrácií9.

Vodeodolnosť

Vibračné vajíčko Mia App má vodeodolnú úpravu. Po použití ho preto jednoducho umyjete, ale do vane plnej vody si
ho neberte. Utopilo by sa.

Dizajn a tvar

Tmavo modrozelené vajíčko svojim tvarom pripomína trochu žubrienky. Jeho oválna časť sa ľahko zavádza a tenká
silikónová šnúrka v lone neprekáža. Celkovo sa hračka dobre drží v ruke, takže manipuláciu s ňou zvládne úplne
každý. Nám sa páči aj jej moderný design a jemné vrúbky na spodnej strane vajíčka. Diaľkový ovládač mierne
prehnutého, ale inak oválneho tvaru skvele padne do ruky.
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Materiál

Vibračné vajíčko sa vyrába z prémiového tzv. tekutého silikónu, ktorý je na dotyk hodvábne hladký a pri stlačení v
ruke mäkký. Okrem erotických pomôcok sa silikónový materiál používa aj v lekárskom alebo kozmetickom priemysle,
pretože nespôsobuje alergické reakcie a jeho povrch má neporézne vlastnosti. Ľahko sa preto čistí a udržuje.

Farba

Tmavo modrozelená farba pôsobí moderne a elegantne. V ženách vzbudí pocit pokoja a túžbu po relaxácii pri
pasívnom posilňovaní panvového dna.

Rozmery

Malé rozmery pomôcky uľahčujú jej zavádzanie a v dámskej kabelke nezaberú skoro žiadne miesto.

Celková dĺžka: 20,5 cm
Dĺžka vajíčka: 8,5 cm
Dĺžka šnúrky: 12 cm
Maximálny priemer vajíčka: 3,5 cm
Hmotnosť: 68 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 sro, 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

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China
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