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Realistický vibrátor s přísavkou z dvojitého silikonu
Pipedream King Cock Gigant s dálkovým ovladačem

Údržba

Vodotěsný vibrátor umyjete raz dva. Před i po každém použití ho pořádně
namydlete a pak opláchněte teplou vodou. Dezinfekce pomůcek zbaví
povrch hračky i těch nejmenších nečistot, kterých byste si všimli jedině pod
mikroskopem. Stačí ji nastříkat na povrch, nechat minutu působit a pak omýt.
Nakonec pomůcku osušte ručníkem a schovejte ji do textilního pytlíku nebo
originální krabičky. Všechny erotické hračky skladujte odděleně. Zabráníte tak
tomu, aby na sebe při doteku různorodé materiály chemicky reagovaly a
poškozovaly se. 

Nabíjení

Vibrátor posílá výrobce z cca 90 % nabitý, přesto ho raději před prvním
použitím dobijte do plna. Prodloužíte tím životnost i výdrž akumulátoru. K
nabíjení použijte přiložený USB kabel, který najdete v balení. Jeho magnetickou
koncovku připojte ke dvěma stříbrným výčnělkům na spodní straně přísavky a
druhý konec zapojte do powerbanky nebo přes síťový adaptér rovnou do
elektrické zásuvky a počkejte cca 110 minut, než se hračka nabije. Během
dobíjení bliká červená kontrolka pod ovládacím tlačítkem. Ve chvíli nabití
zůstane svítit. Na jedno nabití pak zvládne vibrátor fungovat až 150 minut v
kuse.

Dálkový ovladač dobijete stejným způsobem jako vibrátor. Během nabíjení,
které trvá cca 2 hodiny svítí červená kontrolka pod ovládacím tlačítkem. V
momentě nabití dioda zhasne a ovladač vydrží v provozu 10 hodin.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka se rychle naučíte. Pro zapnutí nebo vypnutí vibrátoru podržte ovládací
tlačítko po dobu cca 2 sekund. Při zapnutí se nad tlačítkem rozsvítí červená dioda, která uvede hračku do
pomyslného pohotovostního režimu. Aby se vibrátor rozvibroval, musíte ještě jednou krátce zmáčknout tlačítko a
spustit první vibrační program. Krátkými stisky se pak proklikáte všemi deseti vibračními režimy. Červená dioda se
při každém přepnutí programy na chvíli rozsvítí a vzápětí pak sama zhasne. 

Vibrátor můžete ovládat i pomocí dálkového ovladače, který má jedno tlačítko. Nejdřív ale zapněte pomůcku přes její
ovládací tlačítko na těle a pak už jen krátkými stisky přepínejte vibrační programy přes ovladač. Když tlačítko
dálkového ovládání podržíte cca 2 vteřiny, vibrátor vypnete.

Vibrační programy

Na cestě za orgasmem vás doprovodí 10 vibračních programů.
Klasická vibrace nízké intenzity1.
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Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
Rychlá pulzní vibrace 4.
Jeden dlouhý pulz vystřídá kulometná palba několika krátkých pulzů5.
Jeden dlouhý pulz vystřídají tři kratší a pak pět ultra krátkých, rychlých pulzů6.
Střídání nízké a vysoké intenzity vibrací7.
Pomalu se snižující intenzitu vibrací vystřídají čtyři dlouhé pulzy8.
Střídání rychlých, středně rychlých a pomalých pulzů9.
Sinusoida – postupně se zvyšující a snižující intenzita vibrací10.

Voděodolnost

Vibrátor je vodotěsný. Dopřejte si proto divoké přirážení taky pod horkými kapkami sprchy nebo se naložte do vany.

Design a tvar

Na první pohled vás zaujmou XL rozměry, kterými se vibrátor pyšní. Přesto se dobře drží v ruce a jeho pevná přísavka
drží na každém hladkém povrchu. Taky pěkně sedí ve strap-onu. Detailně zpracované žilkování i vrásky na špičatém
žaludu podtrhují realistické provedení pomůcky, která nadchne každého, kdo touží po maximálním zaplnění.

Materiál

Vibrátor z hedvábně jemného a měkkého dvojitého silikonu, který věrohodně napodobuje lidskou kůži, si zamilujete
hned po prvním pohlazení. Jeho pevné, ale pružné tělo se snadno přizpůsobí úhlu vašeho těla v každé poloze. Tento
prémiový silikonový materiál nadchne taky svými hypoalergenními a neporézními vlastnostmi, kvůli kterým se
snadno čistí a udržuje. Hojně se proto používá taky v lékařství a kosmetickém průmyslu.

Barva

Světle béžová barva umocňuje realistické provedení, díky kterému vibrátor připomíná nadprůměrně obdařeného
Evropana, se kterým by si chtěl v posteli zařádit každý.

Rozměry

Nadprůměrné rozměry oslní zkušené hráče, kteří milují maximální vyplnění vaginy i análku.

Celková délka: 25 cm
Použitelná délka: 23 cm
Nejmenší průměr pod žaludem: 3,7 cm
Největší průměr: 5 cm
Průměr přísavky: 7,8 cm
Rozměry dálkového ovladače: 5,5 x 4 cm
Hmotnost vibrátoru: 499 g
Hmotnost ovladače: 24 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

