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Adore U Nite tlakový partnerský vibrátor + darček
Toybag

Údržba

Jednoduchú údržbu vodotesného vibrátora Adore U Nite budete mať hotovú v
priebehu pár minút. Pred aj po každom použití hračku namydlite a starostlivo
opláchnite pod tečúcou vodou. Dezinfekcia pomôcok odstráni aj mikroskopické
nečistoty. Pyštek klitoridálnej časti vibrátora odporúčame dôkladne vysušiť
tyčinkou do uší. Suchú hračku nakoniec uložte do textilného vrecka alebo
originálnej krabičky a uložte ju do svojho šuplíka slasti. Pamätajte, že všetky
erotické hračky sa musia skladovať oddelene, aby sa ich rôznorodé materiály
nedotýkali a vzájomne sa nepoškodzovali.

Nabíjanie

Výrobca síce posiela pomôcku cca zo 70% nabitú, my vám ale odporúčame pred prvým použitím hračku dobiť do
plna. Predĺžite tým jej výdrž aj životnosť. Vďaka modernému magnetickému USB nabíjaniu to hravo zvládnete
rýchlosťou blesku. Stačí, keď magnetickú koncovku pritlačíte k dvom kovovým konektorom na boku pomôcky, zatiaľ
čo USB koncovku kábla pripojíte k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Počas cca
hodinového nabíjania blikajú kontrolky pod ovládacími tlačidlami. V momente nabitia zostanú kontrolky svietiť. Po
nabití vydrží pomôcka vibrovať cca 1,5 hodiny v kuse.

Diaľkový ovládač poháňa jedna plochá batéria typu CR2032. Jednu máte už v ovládači, vloženú priamo od výrobcu,
druhú nájdete v balení, pre strýka príhodu.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou dvoch podsvietených tlačidiel sa rýchlo naučíte. Dlhým, cca 2 sekundovým stlačením
šípky smerujúcej nahor spustíte tlakovú stimuláciu v náustku. Rovnako dlhým stlačením šípky smerujúcej smerom
dole zase zapnete vibrácie. Krátkymi stlačeniami tlačidiel prepínate medzi stimulačnými programami. Opätovným,
cca 2 sekundovým stlačením ľubovoľného tlačidla nakoniec vypnete buď tlakovú, alebo vibračnú stimuláciu, prípadne
oba režimy a pomôcka zostane vypnutá.

Vibračné programy

Zo 7 vibračných programov si vyberiete spoločne s tlakovými režimami niekoľko najobľúbenejších kombinácií, ktoré
vás vynesú na vrchol blaha.

Vibračné programy v krúžku

Klasická vibrácia nízkej intenzity1.
Klasická vibrácia strednej intenzity2.
Klasická vibrácia vysokej intenzity3.
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Rýchle, krátke pulzné vibrácie4.
Rýchle, dlhé pulzné vibrácie5.
Sekvencia štyroch rýchlych pulzných vibrácií6.
Dvadsať rýchlych, krátkych pulzov vystrieda jeden dlhý7.

Vodeodolnosť

Partnerský vibrátor Adore U Nite je vodotesný. Vezmite si ho so sebou do vane alebo sprchovacieho kúta. Zažijete s
ním príjemnú, pomalú masáž intímnych miest aj parádny ranný sex v sprche.

Dizajn a tvar

Zaoblený tvar pomôcky nám pripomína podkovu alebo medúzu. Celkovo ale hračka pôsobí moderne a svojim 2v1
riešením zaujme všetky hravé páry. V ruke ľahká pomôcka sa ľahko nasadí na penis a dobre prilieha ku klitorisu.
Manipulovať s ňou preto zvládnete aj so zaviazanými očami. Na bambulkovitých koncoch krúžku nájdete jemné
hrbolčeky, ktoré príjemne stimulujú pri masáži erotogénnych miest. Oválny ovládač v bielej farbe skvele padne do
ruky a odolá aj silnému, orgazmickému zovretiu.

Materiál

Na dotyk hladký silikónový materiál budete neustále hladkať a skúmať končeky prstov. Obľúbite si ho aj pre jeho
hypoalergénne a neporézne vlastnosti, vďaka ktorým sa z neho často vyrábajú aj lekárske alebo kozmetické nástroje.

Farba

Elegantná fialová farba pôsobí magicky a vzbudzuje v nás odhodlanie získať, čo naozaj chceme. Nechajte sa uniesť jej
vášnivosťou a vyplávajte v ústrety rozbúrenému moru orgazmických vĺn.

Rozmery

Vďaka kompaktným rozmerom prepašujete hračku vo vrecku alebo kabelke kamkoľvek vás len napadne.

Celková výška pomôcky: 10 cm
Šírka hlavy pomôcky: 3,5 cm
Vnútorný priemer náustku: 1 cm
Vnútorný priemer krúžku: 3,6 cm
Dĺžka ramena s výbežkom: 6 cm
Šírka stimulačného výbežku: 2,1 cm
Šírka krúžku: 2 cm
Celkový vonkajší priemer: 6,5 cm
Hmotnosť: 98 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
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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
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