
 

 

Vibrátor WOODOO TOUCH – podrobný návod 

Gratulujeme Vám k získaniu nášho výrobku a vítame Vás vo svete Woodoo Touch! Vďaka 

starostlivému výberu vynikne jedinečná kresba letokruhov jednotlivých drevín. Vychutnajte si 

opojnú vôňu lesa a doprajte si unikátne prirodzené potešenie s božskými dizajnovými handmade 

vibrátormi. 

Drevo je úžasný materiál a rýchlo sa prispôsobuje telesnému teplu. Na výrobu sú použité iba 

prvotriedne kusy drevín, vrátane exotických druhov z celého sveta. V priebehu výroby je každý 

produkt niekoľkokrát dôkladne kontrolovaný.   

Ovládanie: 

1. Odskrutkujte viečko vibračnej patróny v spodnej časti pomôcky, vložte jednu AA batériu pólom + 

smerom nahor a dôkladne strojček zaskrutkujte. 

2. Otočením kolieska vibračnej patróny vibrátor zapnete / vypnete a môžete regulovať silu vibrácií. 

Funkcie: 

Vibrátory disponujú slabšími vibráciami, rezonujúcimi zostupne od základne telom vibrátora. Ich sila 

sa môže líšiť v závislosti na použitom type dreviny a tvare pomôcky. Produkty Woodoo Touch sú 

vhodné na vaginálnu stimuláciu. Pokiaľ Vám bude použitie nepríjemné alebo dokonca bolestivé, skúste 

použiť viac lubrikačného gélu, zmeniť uhol zasunutia alebo zmeniť veľkosť výrobku. Drevené pomôcky 

nie sú ohybné ani elastické, preto je naozaj dôležité zvoliť správnu veľkosť z dôvodu tvarovej 

neprispôsobivosti dreva. Vibrátory nie sú vodotesné, strojček nesmie prísť do styku s vodou. 

Nenechávajte vašu novú hračku dlhšiu dobu vo vode. 

Údržba: 

1. Zariadenie pred použitím krátko opláchnite teplou vodou, použite čistič na erotické pomôcky a 

nechajte ho poriadne vyschnúť. 

2. Po každom použití drevený povrch opatrne umyte pod vlažnou vodou a následne aplikujte čistič 

erotických pomôcok. Po úplnom vyschnutí uložte zariadenie späť do krabičky alebo do vrecúška a 

uschovajte ho na tmavom a suchom mieste. 

Ostatné pokyny: 

Vždy používajte iba gély na vodnej báze. Ostatné bázy môžu poškodiť povrchovú úpravu výrobku. Na 

takéto poškodenie sa nevzťahuje reklamácia. O svoje zdravie sa báť nemusíte. Drevené vibrátory 

spĺňajú najprísnejšiu európsku bezpečnostnú normu EN 71.3. Výrobok je pokrytý minimálne piatimi 

vrstvami lesklého laku, ktorý zaisťuje dokonale hladký povrch. Tento náter vytvorí nepriedušný povrch, 

ktorý zachováva hygienickú bezpečnosť. Vyvarujte sa kontaktu s ostrými a horúcimi predmetmi, nikdy 

sa sami nepúšťajte do opravy výrobku. Pred každým použitím je nutné skontrolovať povrch, či nie je 

poškodený a či nie je drevo odhalené. Ak je povrch poškodený, neodporúčame výrobok naďalej 

používať. 

Batérie: 

Do vibračného strojčeku používajte jednu AA batériu. 

Prajeme Vám príjemne strávené chvíle s Vaším novým kamarátom. 
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