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Womanizer Pro magenta

Údržba

Sundejte nástavec na klitoris a omyjte ho mýdlem a vlažnou vodou. V případě
potřeby umyjte i povrch celého přístroje. Po oschnutí dejte do saténového
sáčku, aby se Womanizer přímo nedotýkal jiných erotických pomůcek a
materiály vzájemně nereagovaly.

Nabíjení

Nabíjení Womanizeru trvá zhruba hodinu a půl a podtlakových vln si můžete
užívat několik hodin. Při testování jsme napočítali skoro 6 hodin! Vzhledem
k tomu, že hračku používáte většinou jen pár minut, máte na dlouho vystaráno.
Na spodní straně přístroje odklopte silikonovou krytku a zapojte USB kabel.
Nabíjet můžete třeba v počítači nebo klasicky v elektrické zásuvce, když
použijete koncovku do zásuvky.
Womanizer od výrobce je nabítý jen částečně, udělejte si čas a pořádně jej
nabijte.

Ovládání

Ovládání Womanizeru zvládnete i během orgasmových Tsunami. Pulzní vlny zapnete i vypnete tlačítkem, které
vypadá jako zbroušený Swarovski kamínek (nad ním je nápis on/off) – jehlanovitý tvar je nahoře zploštělý, ale i tak
může trochu tlačit do prstu. Pozor, tlačítko musíte na 1–2 sekundy podržet, nestačí jen krátce stisknout. Intenzitu
pulzních vln (celkem 8 stupňů) přepínáte stříbrným oválným tlačítkem s vyrytými nápisy + a - (PLUS a MINUS). Pod
tlačítkem najdete nápis „intensity“.
Po zapnutí začne zobáček červeně svítit a přístroj docela hlučně „vrnět“. Tohoto zvuku se nelekejte, po nasátí
klitorisu se ztiší a dost pravděpodobně budete vy hlasitější. :)

Voděodolnost

Dobrá zpráva pro všechny milovníky sexu ve vodě! Womanizer má vodotěsný standard IPX7, což znamená, že se
s ním můžete ponořit do hloubky jednoho metru a užívat si s ním celých 30 minut. Takže vezměte si barometr, stopky
a tři, dva, jedna, start!

Design a tvar

Tvarem trošku připomíná inhalátor pro astmatiky. Podle fotek může působit robustně, ale do dlaně padnou zaoblené
tvary jako ulité. Z oválného přístroje vystupuje zobáček, na který se nasazuje násada na nasávání klitorisu.

Materiál

ABS plast: většina přístroje je z tvrdého, ale na dotek příjemného plastu s hebkým povrchem. Odolný, šetrný a
bez zápachu.
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100% silikon: násady na nasávání klitorisu – nejlepší hypoalergenní materiál

Barva

Fialová se stříbrným nápisem „womanizer“ na horní straně a dalšími nápisy na straně, kombinovaná s tmavší
vzorovanou fialovočernou (s potiskem květin a podobných vzorů připomínajících krajku).

Rozměry

Délka: 12,5 cm
Šířka: 6,2 cm
Menší nástavec: 1,4 × 1,2 cm
Větší nástavec: 2 × 1,9 cm
Váha: 128 g
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