
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

ZINI Roae szilikon vibrátor

Karbantartás

Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása kiválóan alkalmas használat utáni kezelésre. A
Zini-t a többi erotikus segédeszköztől elkülönítve tárolja, ne kerüljön közvetlen
érintkezésbe, mert az egyes anyagok egymásra reagálhatnak.

Töltés

Töltési idő: a teszt során kb. 1 óra 13 percet mértünk (töltés közben pirosan világít a
jelzőlámpa , ha a Zini fel van töltve, a jelzőfény zöldre vált).

Kitartás egy töltéssel: a teszt során vibrációt és 2 impulzus programot váltogattunk és
kb 5 óra 30 percig mértünk (nincs különbség, amikor a vége felé gyengülnek a
rezgések).

lemerült akkumulátor… a plusz és mínusz gombok pirosan villognak, töltse fel a
vibrátort a mellékelt töltővel
töltés kijelző pirosan világít, akkumulátor állapota 10-90%
feltöltött kijelző zöld kijelző, akkumulátor állapot 90% felett

Vezérlés

A beállításokat a PLUSZ gombbal kapcsoljuk be.

5 különböző intenzitású szintet állíthatunk be. Használja a PLUSZ jelet a rezgés bekapcsolásához (nyomja
meg az intenzitás növelésének váltásához).
Az impulzusprogramokat a (kerék) gombbal lehet beállítani (az impulzusprogramokat ezután a MÍNUSZ
gombbal lehet váltani). Összesen 7 impulzusprogramot tudunk beállítani. A hetedik program után a teljes
ciklus megismétlődik.
A gomb (kerék) lenyomásakor az impulzusprogramokról visszatérünk a klasszikus vibrációhoz.
Nyomja meg többször a MÍNUSZ gombot a rezgés kikapcsolásához .
Lehetőség a RANDOM mód beállítására - véletlenszerű rezgésválasztás.

bekapcsolás … a plusz (+) gomb rövid megnyomása
ki … rövid lenyomása mínusz (-) vagy hosszabb lenyomás (2 másodperc) mínusz (-)… a program típusától
függően
sebesség +… a plusz (+) gomb rövid megnyomása egy lépéssel növeli a sebességet
sebesség +… a mínusz (-) gomb rövid megnyomása egy lépéssel csökkenti a sebességet
sebesség max… a plusz (+) gomb hosszan lenyomva (2 másodperc) a sebességet a legmagasabb ötödik
fokozatra növeli
impulzus bekapcsolva… a középső gomb (o) rövid megnyomásával a Speed mód impulzus módba kapcsol
impulzusok kikapcsolnak… a középső gomb (o) rövid megnyomásával az impulzus üzemmód Sebesség
üzemmódra vált
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következő impulzusok… a plusz (+) gomb rövid megnyomásával átvált a következő impulzusprogramra
előző impulzusok… a mínusz (-) gomb rövid megnyomásával átvált az előző impulzusprogramra
véletlenszerű impulzusok… a középső gomb (o) rövid megnyomása véletlenszerű impulzus üzemmódba
kapcsol

Utazási zár funkció:

Megakadályozza a készülék véletlenszerű bekapcsolását az úton
Alapértelmezés szerint a termék LOCK ON állásban van, azaz zárolva van. Ezzel elkerülhető, hogy szállítás
közben vibráció kapcsoljon be.
Az eszköz kezeléséhez váltson LOCK ON állásból LOCK OFF állásba.
LOCK ON… pirosan világít
LOCK OFF… zölden világít

Készenléti állapotba helyezés:

nyomja meg a gombot a szimbólummal -1.
majd nyomja meg a + gombot a - gombbal együtt 2-3 másodpercig2.

Vibrációs programok

PULZUS PROGRAMOK:
1. Pulzálás két szaggatott intervallumban (átmenet egyik oldalról a másikra)
2. Pulzálás hat intervallumban (első hosszabb rezgés + öt rövid impulzus)
3. Pulzálás közepesen rövid időközönként (közepes vibrációs váltakozás)
4. Pulzálás rövidebb időközönként (a rezgés és a szünet gyors váltakozása)
5. Klasszikus hosszú vibráció
6. Pulzálás rövid és hosszú időközönként (váltakozó gyors és lassú rezgések és szünetek)
7. Pulzálás rövid időközönként (átmenet egyik oldalról a másikra)

Vízállóság

A Zini vibrátorok nem teljesen vízállóak . A gyártó „Fröccsenésbiztos” felirattal rendelkezik, így rövid ideig
öblíthető folyó víz alatt.

Anyag

100% szilikonból készült. Nagyon puha és kellemes tapintású, kemény.

Méretek

Hosszabb rész hossza: 19 cm
A rövidebb rész hossza: 8 cm
A hüvelybe helyezhető hossza: 12 cm
Felső átmérő: 3 cm
A középső rész átmérője: 3,2 cm
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