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Realistický silikonový přirážecí vibrátor Dirty Dance s
dálkovým ovladačem

Údržba

Údržba vodotěsného vibrátoru vás moc nezdrží. Po akci ho pořádně namydlete,
opláchněte pod tekoucí vodou a pak ho osušte jemným ručníkem. Dezinfekce
pomůcek zbaví hračku všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod
mikroskopem. Suchý vibrátor uložte zpátky do originálního obalu nebo textilního
pytlíku, aby se nedotýkal ostatních pomůcek ve vašem šuplíku. Různorodé
materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výrobce z části nabitá. Před prvním použitím ji ale dobijte
do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Vibrátor se dobíjí moderním systémem
Click ‚n‘ Charge. To znamená, že jeden konec kabelu s magnetickými body
přiložíte na kovové špuntíky, které najdete na spodní straně varlat. Opačný konec
kabelu s plochým konektorem zasuňte do dobíjecího adaptéru na mobilní telefon
nebo do powerbanky. V průběhu nabíjení pomalu problikává ovládací tlačítko
oranžovou barvou. Po nabití zůstane dioda konstantně svítit.

Při testování jsme zjistili, že nabíjení vibrátoru trvá 120 min. Nabitá hračka vás při
plném výkonu odmění 40 min. rozkoše.

Dálkový ovladač pohání jedna AAA mikrotužková baterie, která není součástí
balení. Baterii do ovladače jednoduše vložíte tak, že sejmete krytku z jeho spodní
strany a baterii pak vložíte znakem  „- “ dolů.

Ovládání

Jednoduché ovládání hračky se rychle naučíte. Vibrátor se ovládá jen jedním tlačítkem, které najdete na spodní
straně varlat hned vedle magnetických bodů pro nabíjení. Hračku zapnete i vypnete delším podržením tlačítka.
Krátkým stiskem pak spustíte přirážení. Zapnutou pomůcku poznáte podle oranžové podsvícené diody vedle
ovládacího tlačítka. Stimulační módy se ovládají cyklicky, takže se po přepnutí posledního programu vrátíte zase k
tomu prvnímu.
 
Zapnutý vibrátor můžete ovládat i dálkovým ovladačem. Hračku roztančíte krátkým stisknutím tlačítka se znakem
vlnovky. Stejným způsobem se proklikáte všemi osmi přirážecími režimy. Delším podržením tlačítka na ovladači
přirážení zastavíte.

Vibrační programy

Z rozmanité nabídky 8 přirážecích režimů okořeněných špetkou vibrací si vyberte svůj nejoblíbenější.

1. Rychlé přirážení
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2. Rychlejší přirážení
3. Tři přirážení s krátkou pauzou
4. Pomalé přirážení střídá rychlejší
5. Čtyři přirážení, krátká pauza
6. Pět přirážení, delší pauza
7. Dva rychlé přírazy, jeden pomalý
8. Tři delší přírazy střídá pět rychlých přírazů

Voděodolnost

Vibrátor Dirty Dance má vodotěsnou úpravu, takže si s ním ulovte orgasmus i ve vaně nebo sprchovém koutu. Vodní
hrátky okoření masturbaci i partnerský vztah.

Design a tvar

Vibrátor v nadprůměrné velikosti působí luxusním a bytelným dojmem. Věrnou kopii penisu se žilkováním, výrazným
tvarovaným žaludem a varlaty v posteli nepřehlédnete. Hračka se i přes své větší rozměry dobře drží v ruce. Potěší
vás i široká a spolehlivá přísavka, kterou přilepíte na všechny hladké povrchy a padne do většiny strap-onů.
Dopřejete si tak i pegging. V krabici najdete, kromě magnetického USB kabelu, taky ergonomicky tvarovaný ovladač.

Materiál

Hebký a na dotek měkký žalud i varlata budete chtít pořád hladit a mačkat. Silikonový kabátek vibrátoru napodobuje
lidskou kůži, takže potmě skoro nepoznáte, jestli hladíte erotickou hračku, nebo partnerův penis. Pomůcka má jádro z
ABS plastu, který jí propůjčuje pevný tvar.

Barva

Tělová barva vibrátoru evokuje odstín živého penisu. Oddejte se fantaziím, ve kterých může hrát hlavní roli váš tajný
sexuální idol.

Rozměry

Díky širšímu průměru vibrátor parádně zaplní vaginu nebo análek hlavně pokročilejším hráčům.

Celková délka: 21 cm
Použitelná délka: 15,5 cm
Min. průměr: 3,5 cm
Max. průměr: 4,2 cm
Šířka varlat: 6 cm
Průměr přísavky: 6,2 cm
Rozměry ovladače: 8 x 3,7 cm
Hmotnost vibrátoru: 377 g
Hmotnost ovladače: 17 g
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