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ODEN – JAK POUŽÍVAT 

Oden je vyjímečný vibrační kroužek pro páry. Je navržený pro muže tak, aby ho 
bylo možné používat v průběhu milování. Očko zakřivené části přístroje držte mezi 
palcem a ukazovákem a pomalu jej otevřete na požadovanou šířku. Poté 
navlékněte na ztopořený penis tak, aby byl bod rozkoše natočený k břichu a 
směřoval přímo k pupku. Dále už si jen nastavujete intenzitu vibrací pomocí 
bezdrátového ovládání a vybíráte ze dvou SenseMotion a dalších šesti 
standradních stimulačních programů.  

 

 

JAK POUŽÍVAT SENSEMOTION? 

Technologie SenseMotion nabízí nebývalý postup v ovládání vašeho masážním 
strojku, který spočívá v regulaci rychlosti a intenzity vibrací pomocí pohybu. Strojek 
reaguje na celou řadu pohybů bezdrátovým ovládáním. Lze ho naklánět, třást 
s ním nebo dělat další nejrůznější pohyby, které u vašeho masážního strojku vyvolají 
reakci a přizpůsobí styl vibrací podle podnětu, který mu dáte. To ale není vše. 
Bezdrátové ovládání vibruje stejným způsobem jako váš masážní přístroj. To 
znamená, že na vlastní kůži ucítíte to, co právě prožívá váš partner/ partnerka. 
Masážní přístroj reaguje na podnět až do vzdálenosti 12 metrů. 



   

 

ZAČÍNÁME: Pro zapnutí bezdrátového ovládání stiskněte tlačítko + Pro zapnutí 

masážního přístroje stiskněte tlačítko   

Během pár vteřin se mezi masážním strojkem a bezdrátovým ovládáním vytvoří 
připojení. 

 

 

SENSEMOTION PROGRAM 1: Nakloněním bezdrátového ovládání přizpůsobíte intenzitu 
vibrací. V horizontální poloze budou vibrace slabší. Při naklonění o 90 stupňů intenzita 
vzroste. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

SENSEMOTION PROGRAM 2: Bezdrátovým ovládáním můžete třást nebo pohybovat 
v kruzích. Tím opět zvýšíte intenzitu vibrací. Čím rychleji budete s ovládáním 
pohybovat a čím více budete pohyby střídat, tím více bude Insignia reagovat. 

Stiskněte tlačítko a vychutnejte si dalších šest stimulačních programů. 
Opakovaným tisknutím tlačítka postupně projdete všechny tyto programy. 
V průběhu všech stimulačních programů lze použít tlačítka + a – pro nastavení 
intenzity vibrací. 
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