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Realistický rotační vibrátor z dvojitého silikonu s
dálkovým ovládáním Real Rock

Údržba

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

Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výrobce vybitá, proto ji před prvním použitím dobijte
do plna pomocí USB kabelu. Kulatý konektor zastrčte až na doraz do zdířky
(uslyšíte cvaknutí), kterou najdete na spodní části přísavky. Opačný konec
kabelu s plochým konektorem pak zapojte do adaptéru na mobilní telefon nebo
do powerbanky.

Dálkový ovladač pohání jedna baterie typu CR2032, kterou výrobce rovnou
vložil do ovladače. Baterii v ovladači snadno vyměníte. Stačí lehce sejmout
zadní kryt a vložit ji podle pokynů znakem „+“ směrem dolů.

Vibrátor se nabíjí cca 2 hodiny a po tuto dobu dioda pod ovládacím panelem
svítí bílou barvou. Po nabití hračky kontrolka zhasne a pak se můžete těšit na
80 minut slasti.

Ovládání

Ovládání pomůcky se rychle naučíte. Nejdřív ale musíte odemknout cestovní zámek. To uděláte tak, že současně
na 4 vteřiny stisknete obě tlačítka ovládacího panelu, která najdete u kořene vibrátoru na opačné straně varlat.
Vibrátor zavibruje a krátce zarotuje i žalud. Pomůcka zůstane v pohotovostním režimu (nevibruje) a tlačítka
podsvícená bílými diodami zůstanou svítit. Tlačítka jsou důmyslně schovaná pod silikonem, proto vám může chvilku
trvat, než je najdete. Pokud chcete cestovní zámek zase zamknout, znova podržte na 4 vteřiny obě ovládací tlačítka.
Špička vibrátoru opět krátce zarotuje a hračka se vypne. Po odemknutí cestovního zámku pak krátce stiskněte spodní
tlačítko a tím uvedete vibrátor do provozu. Delším podržením stejného tlačítka pomůcku naopak vypnete.

Na vibrátoru si můžete navolit celkem tři funkce.
1. rotace + vibrace
2. vibrace
3. rotace

Tyto režimy mezi sebou přepnete krátkým stisknutím obou ovládacích tlačítek najednou. Každý mód dostal do
vínku stimulační programy, které se přepínají (za doprovodu probliknutí diody) krátkými stisky spodního tlačítka.

Všechny tři funkce si můžete zpestřit taky funkcí Climax, kterou spustíte krátkým stisknutím horního tlačítka. Tělo
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vibrátoru začne intenzivně rotovat a zároveň i vibrovat po dobu 10 vteřin. V případě, že tuto funkci chcete vypnout,
zmáčkněte znovu krátce horní tlačítko. 

Po zapnutí vibrátoru (na těle pomůcky) můžete hračku ovládat taky na dálku. Dálkový ovladač má celkem 2 tlačítka.
Tím menším (znak power) vibrátor krátkým stisknutím zapnete a následně přepínáte vibrační
režimy. Velkým tlačítkem spustíte funkci climax, kterou vypnete krátkým stlačením menšího tlačítka. Pokud si
chcete vychutnat jen vibrační režimy, musíte nejdřív na těle vibrátoru stisknout obě tlačítka ovládacího panelu
najednou. Delším podržením menšího tlačítka na ovladači pak vibrátor vypnete.

Vibrační programy

Z nabídky 7 vibračních a 7 rotačních programů si vyberte svůj oblíbený.

Vibrační programy

1. Klasická vibrace nízké intenzity
2. Klasická vibrace střední intenzity
3. Klasická vibrace vysoké intenzity
4. Kulometná palba
5. Rychlé krátké pulzy
6. Rychlé bodové pulzy střídá jeden slabší a jeden silnější pulz
7. Dva delší pulzy střídají tři krátké pulzy

Rotační režimy

1. Pomalé rotování horní části vibrátoru se žaludem a vibrací nízké intenzity
2. Rychlejší rotování horní části vibrátoru se žaludem a vibrací střední intenzity
3. Nejrychlejší rotování horní části vibrátoru se žaludem a vibrací vysoké intenzity
4. Pomalé konstantní rotování horní části vibrátoru zkombinované s kulometnou palbou
5. Rychlejší trhavé rotování horní části vibrátoru zkombinované s pulzní vibrací
6. Rychlejší rotování horní části vibrátoru zkombinované s vlnovkou vibrací
7. Horní část vibrátoru rotuje v rytmu tří krátkých a dvou delších pulzů

Voděodolnost

Vibrátor má voděodolnou úpravu, proto ho po hrátkách umyjte pod tekoucí vodou. Do vany si sice hračku vzít
nemůžete, protože byste ji utopili, ale díky silné přísavce ji snadno připevníte na dlažbu nebo kachličky. Sex v
koupelně oživí sólo hrátky i společné vášnivé chvilky.

Design a tvar

Vibrátor působí moderním a luxusním dojmem. Jeho realistický design penisu s krásně tvarovaným žaludem,
precizním žilkováním a hezkými varlaty si zamilujete. Hračka se dobře drží v ruce a spolehlivou přísavku pevně
připevníte na jakýkoliv hladký povrch. Užijete si tak rafinovanou handsfree jízdu, při které se můžou dámy rukama
hladit po celém těle nebo se věnovat partnerově mužské chloubě. Ergonomicky tvarovaný ovladač se snadno a
intuitivně ovládá a navíc hezky padne do dlaně.
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Materiál

Díky sametově hebkému dvojitému, platinou vytvrzenému silikonu vibrátor ještě více evokuje živý penis, takže ho
budete chtít pořád hladit a mačkat. Silikonový materiál bez ftalátů nezpůsobuje alergické reakce a neváže na sebe
žádné pachy. Proto se často používá taky ve zdravotnictví.

Barva

Tělová barva působí přirozeně a umocňuje reálné provedení vibrátoru.

Rozměry

Vibrátor má menší velikost, ale širší průměr. Doporučujeme ho proto pokročilejším milovníkům hraček, kteří preferují
intenzivní zaplnění. 

Celková délka: 17,8 cm
Použitelná délka: 12 cm
Průměr žaludu: 4 cm
Průměr v nejširší části: 4,5 cm
Šířka varlat: 5,5 cm
Průměr přísavky: 6,5 cm
Hmotnost: 313 g
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