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Masážna hlavica Wonder Wand + darček toybag

Údržba

Pri údržbe masážnej hlavice musíte byť síce trochu opatrní, aby sa vám do ovládania a nabíjania
nedostala voda, ale inak je čistenie hlavice hračkou. Silikónový návlek môžete z hlavice
jednoducho zložiť, opláchnuť ho vo vode osušiť a potom zase natiahnuť na hlavicu. Pokiaľ budete
potrebovať očistiť aj plastovú rukoväť vibrátora, odporúčame utrieť ju vlhkou handričkou. Trochu
starostlivejší buďte pri čistení krku hlavice. Medzi vrúbkami sa usadzujú nečistoty, ktoré môžete
očistiť vatovou tyčinkou alebo jemným tlakom pomocou starej zubnej kefky. Dezinfekcia
pomôcok by mala mať vo vašej zbierke hračiek čestné miesto. Nezažijete s ňou síce slastné
okamihy plné vášne, ale zase vďaka nej docielite absolútnu čistotu svojich pomôcok.

Nabíjanie

Od dodávateľa chodí nenabitá. Pred prvým použitím odporúčame masážnu hlavicu nabiť do plna.
Vďaka USB káblu to je hračka. Stačí, keď do spodného konca rukoväte zasuniete konektor a
druhý koniec zapojíte cez nabíjačku do elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní sa červená dióda
umiestnená pod ovládacím kolieskom rozsvieti. V momente úplného nabitia zhasne.

Doba nabíjania hlavice sa pohybuje okolo 2 hodín. Máme odskúšané, že na jedno nabitie vydržia
masážne hlavice vibrovať v kuse cca 1 hodinu pri maximálnej intenzite vibrácií. So zvolením
nižších intenzít sa doba jej používania predlžuje.

Ovládanie

Jednoduché a intuitívne ovládanie vás nadchne. Jedným pohybom kolieska smerom dole, kedy budete počuť
cvaknutie, sa vibrátor zapne a tým zároveň spustí prvý stupeň vibrácií. Pozvoľným stáčaním kolieska smerom dole
zvýšite silu vibrácií až na maximum. Pre vypnutie hlavice stačí koliesko posúvať smerom nahor, kým necvakne.

Vibračné programy

Pomocou ovládacieho kolieska si plynule volíte medzi tromi intenzitami vibrácií. Po zapnutí sa masážna hlavica
rozvibruje na úrovni slabých vibrácií, ktoré sú super pre prvé zoznámenie sa s vibrátorom. Silnejší, druhý stupeň už
vám nahrnie krv do masírovanej časti tela. Posledná, najsilnejšia intenzita vibrácií vás vymrští do vzdialenej galaxie
dych vyrážajúcich orgazmov.

Slabé vibrácie
Stredné vibrácie
Silné vibrácie

Vodeodolnosť

Masážnu hlavicu Wonder Wand výrobca trochu ochudobnil a vyrobil ju len ako vodeodolnú. Preto ju so sebou do vane
ani do sprchy neberte. A pri čistení dávajte pozor, aby vám nezatiekla voda do oblasti ovládania alebo do nabíjacieho
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konektora. Naopak silikónová čiapočka hlavice je plne vodotesná. Tú môžete kedykoľvek z hlavice zložiť a starostlivo
ju umyť pod prúdom vlažnej vody.

Dizajn a tvar

Na prvý pohľad masážny vibrátor pripomína mikrofón. Malá výkyvná hlava guľovitého tvaru s vrúbkami po obvode
pôsobí súmerne k zvyšku tela. Ergonomicky tvarované telo masážnej hlavice sa dobre drží a neprekáža pri sexe.

Materiál

Vďaka plastovému telu sa vibrácie motorku prenášajú po celom obvode hlavice vrátane jej rukoväte. Silikónový
povlak hlavice je neporézny a dobre sa udržuje.

Farba

Elegantná čierno-ružová kombinácia prebudí vaše hravé ja. S chuťou sa pustíte do roztopášnych hrátok osamote aj v
páre.

Rozmery

Oceňujeme cestovné rozmery hlavice, vďaka ktorým ju tak ľahko prepašujete v batohu na hory alebo v kabelke do
práce.

Celková dĺžka: 18,8 cm
Dĺžka tela s krkom: 14,6 cm
Dĺžka hlavy: 3,8 cm
Priemer hlavy: 3,5 cm
Hmotnosť: 77 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
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