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Vibrační dilatátor Ocean Vibe (7 mm)

Údržba

Údržba vodotěsné hračky je díky dutému vnitřku trochu náročnější, ale není to nic, co byste nezvládli.
Před i po každém použití dilatátor pečlivě omyjte pod tekoucí vodou s kapkou mýdla. Dezinfekce
pomůcek se postará o dokonalou hygienu. Suchou pomůcku uložte odděleně od ostatních hraček, aby na
sebe materiály nemohly reagovat a poškodit se. Parádní bude originální obal nebo textilní pytlík.

Nabíjení

Pomůcku pohání tři knoflíkové baterie LR44, které najdete v balení. Baterie do dilatátoru vložte po
odšroubování bílého krytu znakem „+“ nahoru. Po jejich vložení krytku zase zašroubujte.

Ovládání

Ovládání dilatátoru Ocean Vibe zvládnete na první dobrou. Pro zapnutí i vypnutí dlouze zmáčkněte jediné
tlačítko na horní straně pomůcky. Krátkými stisky pak přepínáte vibrační programy.

Vibrační programy

O pořádnou nálož rozkoše se postará 7 vibračních programů.

Nízká intenzita vibrace1.
Intenzivnější vibrace2.
Nejintenzivnější vibrace3.
Stupňující se vibrace4.
Pomalejší přerušovaná vibrace5.
Rychlejší přerušovaná vibrace6.
Tři kratší a jedna delší vibrace7.

Voděodolnost

Vibrační dilatátor se pyšní vodotěsnou úpravou, ale do vany plné vody si ho raději neberte. Do močové trubice by se
pánům mohly dostat nečistoty a bakterie z vody a způsobit tak nepříjemné zdravotní problémy.

Design a tvar

Dilatátor působí hravým dojmem, dobře se drží v ruce a svým tvarem evokuje propisku. Dutý vnitřek pomůcky se
skvěle hodí jak pro dilataci penisu, tak i pro pissingové hrátky.

Materiál

Hladký, měkký a úžasně pružný silikon si zamilujete. Tento materiál nezpůsobuje alergické reakce, proto se využívá
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často taky ve zdravotnictví a kosmetice.

Barva

Hluboká modř s bílým koncem připomíná nekonečný volně plynoucí oceán s bouřlivými vlnami, které vás zanesou
daleko za obzor vašich představ.

Rozměry

Velikost dilatátoru doporučujeme spíše pokročilejším hráčům.

Celková délka: 19 cm
Použitelná délka: 11 cm
Průměr trubičky: 0,7 cm
Hmotnost: 36 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, nebo podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré fyzické
kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení bezpečnostních pokynů nelze v žádném
případě převzít odpovědnost.
• dilatátory: nebezpečí poranění močové trubice, nepokračujte přes bolest, používejte dostatečné množství sterilního
lubrikačního gelu, nepoužívejte obyčejný lubrikační gel.
• klystýry: nebezpečí poranění konečníku, klystýry napojené na sprchu - přiměřené množství vlažné vody.
• gynekologická zrcadla: nebezpečí poranění pochvy při neobratném zacházení.
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