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Masážní hlavice Rilassamento

Údržba

My Sloni chápeme, po sexu se jde buď spát, šmajchlovat nebo pokračovat dále v tom, co jste
začali… Ale užijte si intimní chvilku v koupelně i s Rilassamantem. Opláchněte ho pod teplou
vodou, z pod záhybů starým vyřazeným kartáčkem vyšťourejte zbytky gelů a jiných tělních
tekutin a hotovka. Na vzduchu ho nechejte chvíli uschnout a šup s ním někam do krabice,
šuplíku, pytlíku, kabelky… Jo a pozor! Na zvířátka, plísně a jiné fujtajbly spolehlivě zabírá
Dezinfekce pomůcek.

Nabíjení

Masážní vibrátor se nabíjí pomocí USB kabelu, který je součástí balení. Úzký konektor zapojte
do malinké dírky, která je na spodní straně rukojeti. Nenechte se zmást, dírka působí úplně
neviditelně. Nebojte se a konektor tam protlačte až nadoraz. Druhý konec kabelu zapojte do
powerbanky nebo nabíjecího adaptéru pro mobilní telefony. Po zapojení do nabíječky vám
začne blikat fialová kontrolka. Jakmile je vibrátor plně dobitý, kontrolka pouze svítí. Vibrátor je
z výroby nabitý asi na 80 % své kapacity. Přesto ho před prvním použitím doporučujeme nabít
do plna. Hlavice vydrží celou hodinku nepřerušovaného provozu a i po hodině vibrovala úplně
stejně jako na začátku. Nabíjí se zhruba 1 hodinu a 45 minut.

Ovládání

Hlavice se ovládá tlačítky na rukojeti. Pro zapnutí přidržte spouštěcí tlačítko asi dvě sekundy. Hned se vám spustí
první vibrační program. Pokud chcete přepínat programy, stiskněte ovládací tlačítko. To se nachází hned pod tím
spouštěcím. Pro vypnutí opět dvě sekundy podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí.

Vibrační programy

Slabé vibrace1.
Střední vibrace2.
Silné vibrace3.
Plynule se zvyšující a snižující vibrace4.
Pulzní vibrace5.
Rychlejší pulzní vibrace6.
Dva rychle za sebou jdoucí pulzy a jedna delší vibrace7.

Voděodolnost

Rilassamento je vodotěsný, což je fajn nejen pro údržbu, kdy se nemusíte bát, že by voda hračku poškodila, ale navíc
si tím zpestříte vodní hrátky. Vezměte vibrátor do bazénu, vířivky nebo vany. Všude tam to bude nevšední zážitek.

Design a tvar

Úplně první, co nás napadlo, když jsme Rilassamento viděli, bylo: Mikrofon.
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Rukojeť se postupně rozšiřuje, dole je úzká, nahoře širší. Kolem spodní části rukojeti najdete jemné vroubkování,
které je úplně stejné i na samotné vibrační hlavičce. Vroubkováním jsou vyznačena i tlačítka pro zapnutí a přepínání
vibrací. Lehce ohybatelný krk hlavice tvoří tři silikonové disky, mezi kterými je asi 2mm mezera. Přesně tohle dělá
trochu neplechu při údržbě.
Vibrátor se ukrývá v hezké, designové krabičce, takže parádní dárek pro manželku, partnerku, kamarádku… Celkový
dojem nám jenom malinko kazí silueta hanbaté dámy na obalu s vibrujícím rozkrokem.

Materiál

Na dotek sametově hebká hlavice z kvalitního silikonu lehce voní. Hned nad kloubovitým krkem najdete malinký
kousek z ABS plastu.

Barva

Mysticky fialová. Věděli jste, že fialová barva je symbolem spirituality? Pomáhá při meditaci a mnohdy má
i hypnotické účinky. Kdo by nechtěl zažít hypnotický orgasmus…

Rozměry

Celkově je hlavice lehoučká, padne skvěle do ruky. Vezměte si ji sebou na cesty – v kufru nebo cestovní tašce
nezabere moc místa.

Celková délka: 21 cm
Délka rukojeti: 16 cm
Délka hlavičky: 5 cm
Max.Průměr hlavice: 5,4 cm
Hmotnost: 179 g
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