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We-Vibe Sweet Smile párový vibrátor

Údržba

Opláchněte vibrátor pod vodou s kapkou mýdla. Protože se v nápisu a tlačítku
na zapínání mohou usazovat zbytky lubrigelu, vezměte starý kartáček a lehce
jím celý vibrátor přejeďte. Nakonec přijde vhod Dezinfekce pomůcek, díky které
bude vaše hračka stoprocentně čistá. Uložte vibrátor na suché místo, kde na
vás bude věrně čekat, než ho znovu vytáhnete.

Nabíjení

Oceňujeme nabíjení pomocí USB kabelu. Ušetříte tak nejen peníze za nakupování nových baterií, ale i životní
prostředí. Dírka na nabíjení působí celkem nenápadně. Najdete ji v širší části určené na klitoris. Nebojte se konektor
pořádně zarazit dovnitř. Že se vibrátor nabíjí, poznáte podle blikání. Jakmile dobliká a jenom svítí, je připraven na
akci. USB konektor můžete zapojit do počítače nebo do adaptéru na mobilní telefon. Pokud chcete mít jistotu, že
v době, kdy bude třeba nabít hračku, nebude adaptér obsazený, budou se hodit Napájecí adaptéry nebo Powerbanky,
které navíc oceníte i na cestách. Výrobce uvádí, že se vibrátor nabíjí 90 minut a vibruje celou hodinku. Ve Slonovi
jsme otestovali, že délka provozu sedí, ale nabíjí se o něco kratší dobu. V počítači se nám nabíjel taky zhruba
60 minut.

Ovládání

Ovládání zvládnete levou zadní. Pro zapnutí vibrátoru dlouze podržte tlačítko pro zapnutí, je to to jediné tlačítko,
které na vibrátoru najdete. Program přepnete stisknutím stejného tlačítka a dlouhým podržením tlačítka vibrátor zase
vypnete.

Vibrační programy

Slabší vibrace1.
Silnější vibrace2.
Plynule se zvyšující a klesající vibrace – sinusoida3.
Pomalejší pulzy4.
Rychlejší pulzy5.
Dva pulzy a delší vibrace6.
Rychlejší pulzy, delší vibrace a pomalejší pulzy, delší vibrace7.

Voděodolnost

S vodotěsnými hračkami je o něco větší zábava než s těmi, co do vody nesmějí. Kdo někdy nezatoužil po sexu ve
vířivce? A s partnerským vibrátorem to budou úplně jiné grády.

Design a tvar

Díky tvaru podkovy se přizpůsobí ženskému tělu a nikde nepřekáží. Užší část se zavádí do vaginy a stimuluje tak bod
G, širší část dolehne na klitoris a rozvibruje celé jeho okolí. Spoj je ohebný a dá se s ním všelijak kroutit, abyste si
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vibrátor nastavili přesně tak, jak potřebujete.

Materiál

Partnerský vibrátor Sweet Smile je z kvalitního silikonu, který je na dotek hebký a příjemný. My ve Slonovi máme
silikonové hračky nejraději. Silikon je bez nepříjemného aroma, hebký, hladký, jednoduchý na údržbu a skvělý i pro
citlivou pokožku.

Barva

Šťavnatá růžová barva ve vás probudí chuť si hrát. Je romantická, pozitivní a veselá, stejně jako partnerské vztahy.

Rozměry

We-Vibe má partnerské vibrátory propracované do detailu, proto i velikost je perfektní. Úzká a placatá špička
partnerovi nepřekáží a ženu nikde netlačí. Druhá část je naopak široká právě na to, aby pokryla celý klitoris a zaplnila
každičké místečko v ženském klíně.

Délka zaváděcí části: 5,7 cm
Délka části na klitoris: 6,2 cm
Délka po roztažení: 15,5 cm
Průměr zaváděcí části: 2,6 cm
Průměr části na klitoris: 3,1 cm
Hmotnost: 50 g
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