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Partnerský vibrátor Good Vibes Only + darček Toybag

Údržba

Jednoduchú údržbu vodotesného vibrátora zvládnete aj so zavretými očami. Po
akcii ho umyte vo vlažnej vode s kvapkou mydla a osušte jemným uterákom.
Dezinfekcia pomôcok zbaví pomôcku všetkých skrytých nečistôt. Suchú hračku
uložte do bezpečia nočného stolíka oddelene od ostatných pomôcok, aby na
seba nemohli materiály ostatných hračiek vzájomne pôsobiť a poškodiť sa.
Super bude originálna krabička alebo textilné vrecúško, v ktorom zostanú
všetky časti pomôcky pekne pohromade.

Nabíjanie

Väčšina moderných pomôcok sa nabíja cez USB kábel a ani pri Partnerskom
vibrátore Good Vibes Only tomu nie je inak. Hračka má oproti iným modelom
jednu vychytávku navyše - vibrátor sa dá diskrétne nabiť aj cez ovládač.

Samotné nabíjanie nie je žiadna veda. Konektor s dvoma magnetickými bodmi pripojte k vibrátoru alebo ovládaču a
druhý koniec kábla zapojte do adaptéra na mobil. Nabíjanie pomôcky poznáte podľa modro blikajúcej diódy na
ovládacom tlačidle, ktorá po nabití vibrátora prestane blikať.

Od výrobcu prišiel vibrátor nabitý zhruba na 75 % a pri testovaní vydržal v akcii necelú hodinu. My ale odporúčame
po rozbalení pomôcku nabiť do plna. Šetríte tak batériu pomôcky. Prvé nabíjanie trvalo 60 minút a pomôcka vydržala
v prevádzke 75 minút.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie hravo zvládnete, pretože na ovládacom paneli vibrátora nájdete iba jedno ovládacie tlačidlo.
Jeho dlhším stlačením pomôcku zapnete aj vypnete. Vibračné programy ovládate krátkym stlačením ovládacieho
tlačidla na samotnej pomôcke alebo ovládačom s tlačidlom so znakom vibrácie. Samotný ovládač má dosah 5–10
metrov. Po zapnutí hračky sa tlačidlo rozsvieti na modro a následne preblikáva v rytme jednotlivých vibračných
programov.

Vibračné programy

Vyberte si z deviatich vibračných programov, ktoré sa ovládajú buď na vibrátore, alebo ovládačom.

Najslabšia plynulá vibrácia1.
Stredne silná plynulá vibrácia2.
Najsilnejšia plynulá vibrácia3.
Rýchla pulzná vibrácia4.
Striedanie krátke a dlhšie vibrácie5.
Opakujúca sa vzostupná vibrácia6.
Striedanie jednej dlhej a dvoch krátkych vibrácií7.
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Veľa rýchla pulzná vibrácia8.
Striedanie troch rýchlych a jednej kratšej vibrácie9.

Vodeodolnosť

Tohto fešáka s vodotesnou úpravou vo vani neutopíte, takže dráždivé mokré hrátky majú zelenú.

Dizajn a tvar

Pomôcka má tvar krúžku, ktorý svojou masívnosťou zaujme pozornosť na prvý pohľad. Vibrátor sa dobre drží v ruke a
flexibilné ramená s výbežkami sa pri sexe nerozbiehajú do strán. Skvele tak pri hrátkach uspokojí oboch partnerov
naraz. Jemné vnútorné rebrovanie ľahko masíruje penis. Pevná elegantná krabička sa hodí aj ako darček.

Materiál

Silikón patrí medzi antialergické neporézne materiály, ktoré sa využívajú aj v zdravotníctve. U erotických pomôcok sa
silikón cení hlavne pre svoju úžasnú jemnosť a hebkosť, ktorá evokuje ľudskú kožu. Pri vibrátore Good Vibes Only sa
nám páči, že má silikónovú úpravu aj ovládací panel. Ovládač je vyrobený z ľahučkého ABS plastu.

Farba

Modrú farbu pre svoju univerzálnosť milujú muži aj ženy. Najčastejšie symbolizuje more a má upokojujúce účinky.

Rozmery

Obvod pomôcky sa vďaka flexibilným ramenám vibrátora bez problémov prispôsobí priemeru penisu.

Vnútorný priemer krúžku: 3,3 cm
Dĺžka ramena s výbežkom: 7,7 cm
Šírka stimulačného výbežku: 2,1 cm
Šírka krúžku pri ovládacej časti: 2,8 cm
Celkový vonkajší priemer: 6,8 cm
Hmotnosť: 60 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.
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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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