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Adore G Vibe tlakový vibrátor + darček Toybag

Údržba

Vďaka vodoodolnej úprave je čistenie vibrátora Adore G Vibe brnkačka. Hračka
môže mať z výroby na povrchu jemný biely práškový povlak, ktorý sa dá zotrieť
prstom. Odporúčame však, aby ste zariadenie pred každým použitím a po ňom
dôkladne namydlili a opláchli pod tečúcou vodou. Dezinfekcia pomôcok účinne
bojuje proti všetkým mikroskopickým nečistotám, ktoré by ste si na prvý
pohľad nevšimli. Stačí ju na hračku len nastriekať, nechať minútu pôsobiť a
potom opláchnuť. Potom vibrátor osušte mäkkým uterákom a hubičku opatrne
vysušte tyčinkou do uší. Nakoniec hračku uložte do textilného vrecka alebo
originálnej krabičky a skladujte ju oddelene od ostatných pomôcok. Zabránite
tak tomu, aby na seba rôznorodé materiály erotických pomôcok reagovali a
navzájom sa poškodzovali.

Nabíjanie

Od výroby prišla pomôcka z polovice nabitá (vydrží asi 50 minút), ale odporúčame ju vždy pred prvým (aj ďalším)
použitím nabiť doplna. Predĺžite tým životnosť batérie.

Hračka sa dobíja pomocou USB kábla. Ten môžete zapojiť do powerbanku alebo adaptéra na mobilný telefón. Nabíjací
konektor nájdete v špičke stimulačnej hlavy na klitoris nad nápisom DC. Dierka je miniatúrna a zaslepená, to kvôli
vodoodolnosti.

Nabíjanie vibrátora trvá približne dve hodiny (kontrolky v hubičke pri plnom nabití prestanú preblikávať) a po nabití
vydrží hračka v prevádzke zhruba hodinu a pol (v polovici začne pozvoľna slabnúť).

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou dvoch tlačidiel, ktorými regulujete zvlášť tlakové programy aj vibrácie, sa rýchlo
naučíte. Pre zapnutie vibrácií stlačte a podržte spodné tlačidlo s vlnovkou cca 3 sekundy, dokiaľ sa nerozsvieti.
Tlakové módy spustíte dlhým, trojsekundovým stlačením horného tlačidla s krúžkom, ktoré sa tiež rozžiari. Rovnakým
spôsobom obe funkcie pomôcky vypnete. Môžete si teda vybrať, či chcete použiť iba tlakové programy, alebo
vibrácie, alebo obe funkcie zároveň. Programy prepínate krátkym stlačením ovládacích tlačidiel, kedy sa preklikaním
dostanete vždy na prvý vibračný alebo tlakový program. Ovládacie tlačidlá pri prepínaní krátko prebliknú.

Vibračné programy

Celkom 10 vibračných programov skrotí aj tie najnáročnejšie divošky.

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – najvyššia intenzita3.
Rovnako dlhé krátke pulzy4.
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Rovnako dlhé kratšie pulzy5.
Jemné rýchle pulzy6.
Cyklus z piatich dlhých, kratších a najkratších pulzov7.
Štyri krátke a dva dlhé pulzy8.
Vlnovka zo slabších a intenzívnych vibrácií9.
Vlnovka s postupným navyšovaním vibrácií10.

Vodeodolnosť

Tlakový vibrátor Adore G Vibe dostal do vienka od výrobných sudičiek vodoodolnú úpravu. Po hrách ho preto
jednoducho umyte pod tečúcou vodou. Do vane plnej horúcej vody si ho ale neberte. Utopil by sa.

Dizajn a tvar

Vibrátor na prvý pohľad zaujme luxusným elegantným dizajnom a tvarom do V. Vďaka tomu má skvelé anatomické
tvarovanie, takže parádne doľahne na klitoris aj na bod G. Výbežok na klitoris je trochu bucľatejší, pretože v sebe
schováva ovládanie. Druhý koniec vibrátora potrápi bod G výraznými vrúbkami a rozšíreným zakončením, aby tak
stimuloval čo najrozsiahlejšiu oblasť. Super vyhotovenie v malých rozmeroch padne do ruky, takže tlakovú pomôcku
Adore G Vibe hravo zavediete jednou rukou.

Materiál

Telo pomôcky obalil kvalitný, hypoalergénny silikónový materiál, ktorý si zamilujete pre jeho hebký povrch. Zlaté
lemovanie okolo ovládacieho panela tvorí ABS plast.

Farba

Luxusná fuksiová v kombinácii so žiarivo zlatou farbou vyvolá hravosť a túžbu po objavovaní intenzívnych orgazmov.

Rozmery

Tlakový vibrátor je oproti konkurenčným modelom menší, a vďaka ergonomickému tvaru a mušej hmotnosti
nevypadáva. Hodí sa tak na handsfree použitie. Jeho väčší priemer na konci vaginálnej časti intenzívne masíruje bod
G a jeho použiteľná dĺžka zase skvele dosiahne aj na bod A, ktorý nájdete v oblasti krčka maternice.

Použiteľná dĺžka vaginálnej časti: 11,5 cm
Priemer vaginálnej časti: 3,5 cm
Dĺžka stimulačnej časti na klitoris: 12 cm
Priemer hubičky na klitoris: 2 cm
Hmotnosť: 170 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
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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., Výstavná 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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