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Adore Motio tlakový prirážajúci vibrátor + darček
Toycleaner 75 ml

Údržba

Vodoodolný vibrátor Adore Motio umyjete za chvíľu. Stačí, keď ho po každej akcii
poriadne namydlíte a opláchnete vlažnou vodou. Dezinfekcia pomôcok potom dotiahne
údržbu k 100 % čistote. Nakoniec už len pomôcku osušte mäkkým uterákom a uložte
ju do pôvodnej krabičky alebo textilného vrecka. Vďaka oddelenému skladovaniu
zabránite tomu, aby na seba rôznorodé materiály pomôcok reagovali a
poškodzovali sa.

Nabíjanie

Výrobca síce posiela pomôcku sčasti nabitú, ale pred prvým použitím ju odporúčame
dobiť doplna. Predĺžite tým životnosť a výdrž akumulátora. Hračku nabijete pomocou
priloženého USB kábla, ktorý nájdete v balení. Stačí, keď okrúhly konektor zastrčíte do
zdierky na nabíjanie, ktorú nájdete na spodnej hrane rukoväti vibrátora. Druhý koniec
kábla potom pripojte k powerbanku alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky.
Počas nabíjania blikajú kontrolky pod ovládacími tlačidlami. Pri plnom nabití zostanú
kontrolky svietiť. Nabíjanie trvá cca 3 hodiny, po ktorých vydrží hračka vibrovať cca
1,5 hodiny.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie tromi tlačidlami sa rýchlo naučíte. Na zapnutie stačí stlačiť prostredné tlačidlo a podržať ho cca
2 sekundy. Keď budete chcieť vypnúť celý vibrátor, podržte toto tlačidlo cca 2 sekundy.

Po zapnutí sa pod tlačidlom rozsvieti dióda. Potom už len krátko stlačte ľubovoľné tlačidlo a regulujte prirážacie,
tlakové aj vibračné režimy podľa vlastných prianí.

Prostredné tlačidlo pomôcku zapne a zároveň slúži na ovládanie prirážania. Horné tlačidlo zase mení programy vo
výbežku na klitoris a spodným tlačidlom ovládate vibrácie.

Pre vypnutie len jednej, konkrétnej funkcie musíte stlačiť jej ovládacie tlačidlo na cca 2 sekundy a daný režim
sa vypne.

Vibračné programy

Nálož 3 prirážacích režimov spolu s 10 vibračnými programami vás nenechá chladnými.

Prirážanie:
Pomalý rytmus prirážania1.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Stredne rýchly rytmus prirážania2.
Rýchly rytmus prirážania3.

Vibrácie:

Klasická stála vibrácia nízkej intenzity1.
Klasická stála vibrácia strednej intenzity2.
Klasická stála vibrácia vysokej intenzity3.
Rýchla pulzná vibrácia4.
Dva rýchle pulzy vystrieda pauza5.
Päť rýchlych pulzov s vibráciami6.
Striedanie rýchlych a pomalých pulzov7.
Pomaly rastúcu intenzitu vibrácií vystriedajú štyri krátke pulzy8.
Rýchlo klesajúce vibrácie zakončené pulzmi9.
Rýchla pulzná vibrácia10.

Vodeodolnosť

Vďaka vodoodolnému vyhotoveniu hračku po akcii jednoducho opláchnite pod tečúcou vodou. Do vane alebo vírivky
si vibrátor ale neberte. Do jeho vibračného motorčeka by zatiekla voda a o orgazme by ste si už mohli nechať len
snívať.

Dizajn a tvar

Vibrátor s výbežkom na klitoris pripomína trochu pištoľ. Hladká, okrúhla rukoväť sa dobre drží v ruke, takže sa
s pomôckou ľahko manipuluje. Celkovo hračka pôsobí moderne a nabáda k poznávaniu nových slastí zo stimulácie
bodu G a klitorisu zároveň.

Materiál

Rukoväť sa vyrába z odolného ABS plastu, ktorý sa pekne leskne. Samotný vibrátor je zo silikónu, ktorý vás nadchne
hebkým a jemným povrchom, ktorý sa ľahko čistí a udržuje vďaka svojim hypoalergénnym a neporéznym
vlastnostiam.

Farba

Kombinácia krikľavoružovej s nežnou bielou farbou nabáda k rafinovaným hrám. Nechajte sa strhnúť prílivom
vzrušenia a vychutnajte si vášnivé chvíľky pri masturbácii alebo predohre.

Rozmery

Vibrátor sa vďaka svojim rozmerom dobre drží v ruke a počas ťahu sa predĺži o 1 cm.

Celková maximálna dĺžka: 22,5 cm
Celková minimálna dĺžka: 21,5 cm
Použiteľná maximálna dĺžka: 12 cm
Použiteľná minimálna  dĺžka: 11 cm

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Dĺžka výbežku: 6,5 cm
Vnútorný priemer hubičky: 1,7 cm
Najužší priemer vibrátora: 2,5 cm
Najširší priemer vibrátora: 3 cm
Hmotnosť: 225 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., 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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