
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

Womanizer Duo tlakový vibrátor na bod G

Údržba

Vďaka vodotesnosti bude čistenie Womanizeru Duo hračkou. Stačí ho po
použití namydliť a opláchnuť pod vlažnou vodou. Hubičku jemne očistite
pomocou vatovej tyčinky. Dezinfekcia pomôcok by sa mala použiť pred prvým
použitím aj po každom ďalšom. Zbaví vás aj mikroskopických znečistení,
ktorých by ste si všimli len pod mikroskopom. Po osušení uložte Womanizer
Duo do vrecúška, aby jeho silikónový materiál nezreagoval s ostatnými
pomôckami.

Nabíjanie

Odporúčame pred prvým použitím pomôcku nabiť. Predĺžite tým výdrž batérie aj jej životnosť. S inovatívnou
technológiou Click ,N' Charge bude nabíjanie hračkou. USB kábel priložíte k dvom magnetickým plieškom, ktoré
nájdete na zadnej strane ovládacej časti vibrátora, a druhý koniec nabíjacieho kábla pripojíte k powerbance alebo cez
adaptér do elektrickej zásuvky. Nabíjanie signalizuje Womanizer Duo blikaním bielej diódy vnútri hubky, ktorá sa pri
plnom nabití vypne. Nabíjanie trvá cca 2,5 hod. Pri najvyššej intenzite vibrácií a tlakových vĺn zvládne vibrátor
fungovať cca 50 minút.

Ovládanie

Intuitívne ovládanie si rýchlo osvojíte. Len sa vám pri prvom zoznámení môže stať, že budete márne hľadať tlačidlo
pre zapnutie/vypnutie vibrátora. Preto vám poradíme, že toto tlačidlo nájdete na spodnej strane vibrátora pod
magnetickými plieškami pre nabíjanie. To krátko stlačte ako pre zapnutie, tak pre vypnutie.

Intenzitu tlakových vĺn ovládate tlačidlom „víru“ a tlačidlom mínus nižšie v rovnakej línii. Intenzitu vibrácií nastavíte
tlačidlom „vibrácie“ a klávesom mínus v rovnakej línii nižšie pod tlačidlami ovládajúcimi tlakovú stimuláciu.

Vibračné programy prepínate najspodnejším tlačidlom na ovládanie Womanizeru.

Womanizer prichádza s inovatívnym Pleasure Air režimom – okamžitým vypnutím všetkých funkcií po oddialení
hubičky od klitorisu. Táto funkcia sa hodí vo chvíľach, kedy ste nečakane vyrušení, alebo vo chvíľach, keď sa
rozhodnete venovať partnerovi bez myšlienok na to, že Womanizer Duo musíte vypnúť. Pre návrat k nastaveným
funkciám pomôcku jednoducho vráťte do pozície, kedy opäť stimuluje klitoris. Pleasure Air režim sa spustí, aj keď je
Duo vo vagíne, iba so stimulačnou hlavou posunutou bokom od klitorisu.

Zapnutie a vypnutie Pleasure Air režimu: po dobu 2 sekúnd stlačte naraz tlačidlo + a – pre ovládanie intenzity
tlakových vĺn.

Stand by mode: Womanizer sa automaticky „uspí“ v poslednom nastavení vibrácií/tlaku po 10 minútach, kedy
zostane zapnutý a „odložený“ bokom. Pokiaľ je batéria slabšia, Stand by mode sa zapne po 5 minútach nepoužívania.
Upozornenie: pred použitím odstráňte z klitorisu piercing, môže sa stať, že bude brániť v v prenášaní tlakových vĺn
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z náustka.

Vibračné programy

Celkom 10 vibračných programov vás prevedie slastiplnou cestou až k vytúženému vrcholu.

Klasické vibrácie1.
Rýchle pulzy2.
Vibračná vlnovka, cyklus od jemných po intenzívne vibrácie3.
2 dlhšie pulzy + 3 rýchle4.
10 dlhších pulzov + séria krátkych pulzov5.
Dlhšia vibračná vlnovka s dôrazom na intenzívny koniec cyklu6.
Pulzná vlnovka, od najslabších po intenzívne7.
Plytké pulzy podložené vibráciami8.
Striedanie 3 rôznych intenzít pulzov9.
Srdcový tep10.

Vodeodolnosť

Womanizer Duo dostal do vienka vodotesnosť, vďaka ktorej sa z neho pri vodných hrách stane skúsený predátor,
ktorý ukoristí každý ženský orgazmus.

Dizajn a tvar

Tvarom Womanizer Duo pripomína trochu kozmickú loď. Na elipsovitú hlavu s ovládacím panelom a hubicou sa
napája anatomicky tvarovaný bumerang s rozšírenou špičkou, ktorá skvele dolieha na bod G. Celkovo vás pomôcka
nadchne svojím originálnym dojmom, a tým, ako skvele sa drží v ruke.

Materiál

Kombinácia pevného jadra z ABS plastu a silikónového povrchu vás nadchne svojimi vlastnosťami. Plast intenzívne
prenáša vibrácie a silikón sa zase vďaka neporéznosti ľahko udržuje a dobre vodí teplo.

Farba

Womanizer Duo v dvoch farebných vyhotoveniach vás omámi nádychom luxusu.

Čierna farba so žiarivým zlatým prstencom zahalí vaše sny a túžby do temného závoja tajomstva.
Vínovočervená farba so zlatým prstencom rozprúdi krv v žilách. S chuťou sa vrhnete do objavovania nových
dobrodružstiev.

Rozmery

Rozmery kopírujú anatómiu ženského tela. Vďaka tomu Womanizer Duo doľahne tam, kde má, a vymrští ženu do
orgazmického neba.
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Celková dĺžka: 19,2 cm
Použiteľná dĺžka: 11 cm
Max. použiteľný priemer: 3,3 cm
Priemer náustku: 1,5 cm
Celková šírka: 12 cm
Hmotnosť: 268 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

