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Realistický vibrátor s přísavkou a varlaty Real Touch

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete i potmě. Po hrátkách ho pořádně namydlete,
opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek zbaví
hračku všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suchý vibrátor
uložte do originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkal ostatních hraček
ve vašem šuplíku. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Nabíjení

Vibrátor vám dojde z části nabitý, ale před prvním použitím ho dobijte do plna.
Prodloužíte tím i životnost baterie. Pomůcka se dobíjí pomocí USB kabelu. To znamená,
že jednu stranu zastrčte do zdířky s označením DC. Najdete ji ve spodní části vibrátoru
pod ovládacím tlačítkem. Druhý konec kabelu s plochým konektorem zapojte do
akumulátoru pro mobilní telefon nebo třeba powerbanky.

Při testování jsme zjistili, že se hračka za doprovodu problikávající diody nabíjí cca 120
min. Po dobití dioda zůstane svítit a vibrátor vibruje 90 min v kuse.

Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Pomůcku zapnete i vypnete delším podržením jediného ovládacího tlačítka s
typickým označením „power“, které najdete u pomyslného kořene hračky cca 2 cm nad přísavkou. Vibrační programy
si volíte krátkým stisknutím tlačítka. Stimulační režimy se přepínají cyklicky. To znamená, že se po přepnutí
posledního programu vrátíte zase k tomu prvnímu.

Vibrační programy

Cestičkami rozkoše vás provede dohromady 10 vibračních programů.

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
Rychlá pulzní vibrace4.
Rychlou pulzní vibraci střídá jeden delší pulz5.
Klasickou dlouhou vibraci střídají tři kratší a pak pět ultra krátkých, rychlých pulzů6.
Střídání nízké a vysoké intenzity vibrací7.
Čtyři delší pulzy střídá pomalu se snižující intenzita vibrace8.
Střídání rychlých, středně rychlých a pomalých pulzů9.
Sinusoida – postupně se zvyšující a snižující intenzita vibrací10.

Voděodolnost

Vibrátor má voděodolnou úpravu, která usnadní údržbu. Do vany nebo sprchy si ale hračku raději neberte. Do zdířky
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pro USB kabel by mohla zatéct voda a nadělat více škody než rozkoše.

Design a tvar

Vibrátor v designu penisu působí přirozeným a nadčasovým dojmem. Jeho tělo zdobí, kromě výrazného žaludu a
žilkování, taky krásně tvarovaná varlata. Pomůcka má kompaktní velikost, proto se dobře drží v ruce. Spolehlivá
přísavka drží na všech hladkých površích, takže si užijte handsfree jízdu nebo pomyslnou švédskou trojku.

Materiál

Kvalitní silikon si oblíbíte pro jeho sametovou hebkost a neporézní povrch. Silikonový materiál nezpůsobuje alergie,
proto se používá i ve zdravotnictví.

Barva

Tělová barva evokuje lidskou kůži a umocní realistický design pomůcky.

Rozměry

Menší velikost a průměr vibrátoru doporučujeme i začátečníkům.

Celková délka: 18 cm
Použitelná délka: 12,7 cm
Průměr žaludu: 3 cm
Šířka varlat: 5,5 cm
Maximální průměr: 3,6 cm
Průměr přísavky: 5,5 cm
Hmotnost: 247 g
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