
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

Adore Yonix tlakové vibračné vajíčko + darček Toybag

Údržba

Údržba vodoodolného vajíčka vám bude trvať iba pár minút. Pred aj po každom
použití pomôcku starostlivo namydlite a opláchnite prúdom teplej vody.
Dezinfekcia pomôcok je pri čistení hračiek už len pomyselná čerešnička na
torte, ktorá odstráni aj mikroskopické nečistoty, ktoré by ste si voľným okom
nevšimli. Po umytí vibračné vajíčko poriadne osušte mäkkou handričkou a
tlakovú hubičku vytrite dosucha pomocou tyčinky do uší. Nakoniec hračku
vložte do textilného vrecka alebo originálnej krabičky, aby sa vo vašej zásuvke
slasti nedotýkala iných erotických hračiek. Rôznorodé materiály na seba často
chemicky reagujú a poškodzujú sa.

Nabíjanie

Výrobca pomôcku zasiela z cca 60 % nabitú. My ale odporúčame hračku pred prvým použitím nechať nabiť doplna,
aby ste tým predĺžili jej výdrž a životnosť batérie. Na nabíjanie slúži priložený USB kábel. Jeho okrúhly konektor
zapichnite do nabíjacej dierky, ktorú výrobca sofistikovane schoval do spodnej špicatej tlakovej časti pomôcky, hneď
nad začiatok silikónovej šnúrky, ktorá spája obe časti hračky dohromady. Druhý koniec kábla potom pripojte
k powerbanku alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania kontrolky pod ovládacími tlačidlami
blikajú. V momente nabitia, ktoré trvá cca 1,5 hodiny, zostanú kontrolky svietiť. Po nabití vydrží pomôcka vibrovať
cca 1 hodinu a 15 minút.

Ovládanie

Intuitívne ovládanie pomocou dvoch tlačidiel sa rýchlo naučíte. Horným tlačidlom s krúžkom ovládate tlakovú časť
pomôcky. Na jej zapnutie stačí dlhším, cca sekundovým stlačením spustiť tlakovú stimuláciu v hubičke. Krátkymi
stlačeniami si meníte stimulačné režimy až nakoniec opätovným dlhším stlačením vypnete tlakové pulzovanie.

Spodné tlačidlo s písmenom M ovláda vibračné programy vo vajíčku. Zapnete ho aj vypnete úplne rovnako ako
predchádzajúcu tlakovú časť pomôcky. Na prepínanie programov potom stačí tlačidlo len krátko stlačiť.

Pri preklikaní sa k poslednému, 10. režimu v oboch častiach pomôcky sa po opätovnom krátkom stlačení vrátite na
prvý stimulačný alebo vibračný program.

Počas ovládania si všimnete, že kontrolky pod ovládacími tlačidlami svietia alebo blikajú podľa rytmu vibračných a
tlakových režimov.

Vibračné programy

Z ponuky 10 vibračných programov v kombinácii s tlakovými režimami si nájdete svoju najobľúbenejšiu kombináciu
stimulačných režimov.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Vibračné programy vo vajíčku

Klasická vibrácia nízkej intenzity1.
Klasická vibrácia strednej intenzity2.
Klasická vibrácia vysokej intenzity3.
Krátka rýchla pulzná vibrácia4.
Dlhá rýchla pulzná vibrácia5.
Vzostupne vzrastajúce vibrácie6.
Štyri krátke pulzy vystrieda jeden dlhý7.
Kombinácia vzrastajúcich a klesajúcich vibrácií8.
Tri krátke pulzy vystrieda jeden dlhý9.
Striedanie pomalých, stredne rýchlych a ultra rýchlych pulzných vibrácií10.

Vodeodolnosť

Vibračné vajíčko Adore Yonix má vodoodolnú úpravu. Ľahko ho preto umyjete, ale do vane plnej vody a voňavej peny
si ho radšej neberte. Do dierky na nabíjanie by zatiekla voda a spôsobila tak koróziu celého vibračného motorčeka.

Dizajn a tvar

Vibračná pomôcka 2 v 1 pôsobí exkluzívne a moderne. Jej ovládacia časť s tlakovou hubičkou v nás trochu evokuje
vtáčika. Celkovo sa hračka dobre drží v ruke a úzke, oválne vajíčko sa skvele zavádza do vagíny.

Materiál

Vibračné vajíčko sa vyrába z na dotyk hodvábne hebkého silikónového materiálu, ktorý má hypoalergénne a
neporézne vlastnosti. S chuťou budete po jeho hladkom povrchu kĺzať tepajúcimi bruškami prstov, len aby ste objavili
každú drážku a záhyb. Okrasný zlatý lem z pevného plastu je rovnako jemný ako silikón.

Farba

Luxusná tyrkysová farba v kombinácii so zlatým lemovaním pôsobí noblesne. Pri pohľade na pomôcku zatúžite po
nebesky blaženom rozmaznávaní.

Rozmery

Ergonomicky a anatomicky dobre tvarovaná pomôcka sa skvele drží v ruke.

Celková dĺžka pomôcky: 28 cm
Výška ovládacej časti: 7,5 cm
Šírka ovládacej časti: 4 cm
Vnútorný priemer hubičky: 1,5 cm
Vonkajší priemer hubičky: 2 cm
Dĺžka spájajúcej šnúrky: 13 cm
Dĺžka vibračného vajíčka: 7,5 cm
Priemer vibračného vajíčka: 2,8 cm
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Hmotnosť: 274 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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