
Vibrační kuličky nebo vajíčko ToyJoy 
caresse EMBRACE s ovladačem 
1. Váš Embrace Lovers Remote je částěčně nabitý od výroby. Pro optimální výkon ho před prvním 
použitím plně nabijte. Kompletní doba nabíjení by měla být do 90 minut.

2. Nabíjení: Připojte nabíječku do nabíjecích portů: připojte USB zástrčku s USB hlavního 
zapínacího tlačítka. Po dobu nabíjení přístroje bude LED kontrolka blikat. Ve chvílí, kdy je přístroj 
plně nabitý začne LED kontrolka svítit. UPOZORNĚNÍ: nenabíjejte blízko vody!!!

3. Aktivování vibračního vajíčka: zmáčkněte a přidržte tlačítko vibračního vajíčka po dobu 3 sec 
respektive dokud LED dioda nezačne blikat, po tomto úkonu je vibrační vajíčko aktivováno.

4. Aktivování ovladače: zmáčkněte a přidržte hlavní zapínací tlačítko na ovladači po dobu 3 sec 
respektive dokud LED dioda nezačne blikat. Po tomto úkonu je ovladač aktivován.

5. Pro změnu intenzity vibrování zmáčkněte vrchní tlačítko na ovladači a přidržte jej dokud Vám 
intenzita vibrací nebude vyhovovat.

6. Pro vypnutí stiskněte a držte tlačítko pro vypínání na ovladači po dobu 3 sekund anebo do té 
doby dokud neustanou vibrace.

7. Doba provozu je 90 minut při nižším výkonu až 2 hodiny.

8. Údržba: Omývejte jemným mýdlem a vodou anebo speciálními přípravky na čištění erotických 
pomůcek. Po umytí a před skladováním důkladně vysušte. Výrobek je voděodolný

9. K lubrikaci doporučujeme používat lubrikační gely na vodní bázi (související zboží). Pro skvělou
zábavu doporučujeme kápnout trochu gelu na vodní bázi, nesmíte používat silikonový gel!

Jedná se o šikovného pomocníka, který skrývá 7 stupňů silných vibrací, jenž vám určí majitel 
ovladače - v případě erotických hrátek ve dvou. Pokud jste single, ovládáte si vibrace sama. 
Pomůcka má neobvyklý tvar, který připomíná spíš dvě větší Venušiny kuličky. Obojí - jak vajíčko, 
tak ovladač, je vyrobeno z kvalitního zdravotnického silikonu, který je na omak hebký a velmi 
snadno se udržuje. Ovládání je na dálkovém ovladači a funguje na principu jednoho tlačítka - jak 
volba vibrací, tak také zapnutí/vypnutí vajíčka. 

Vibrace: ano
Voděodolnost: ano
Pohon: Li-ion 150mAhl baterie
Lubrikace: lubrikanty na vodní bázi
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