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Silikonový vibrátor Sassy Aquamarine

Údržba

Údržbu zvládnete levou zadní. Protože je vibrátor jen voděodolný, namydlete ho a opatrně
opláchněte pod tekoucí vodou. Na kovový kroužek použijte přiložený kartáček. Dezinfekce
pomůcek vám zajistí pocit dokonalé čistoty.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme vibrátor nabít do plna, abyste tím prodloužili životnost a
výdrž baterie. Vibrátor se nabíjí pomocí přiloženého USB kabelu. Stačí ho zasunout do
nenápadné, zaslepené dírky ve spodní části vibrátoru a druhý konec kabelu připojit
k powerbance nebo přes mobilní adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení bliká lem
diamantu bíle. V momentě nabití zůstane svítit. Máme otestováno, že nabíjení trvá cca 1 hod. a
45 minut, po kterých zvládne vibrovat až 1 hod. v kuse.

Ovládání

Ovládání nás malinko překvapilo. Oproti ostatním vibrátorům se pomůcka Sassy Aquamarine
ovládá trochu jinak. Ale není to nic, co byste nezvládli. Zapíná se a vypíná jedním krátkým
stiskem. Naopak delším podržením tlačítka si přepnete vibrátor na další intenzitu vibrací.
Výhodou je i funkce „Travel Lock“, díky které se vám vibrátor nerozvibruje v kufru na letišti. Pro
aktivaci této cestovní pojistky musíte podržet tlačítko zapínání cca 3 vteřiny. Vibrátor pak
dvakrát zavrní a tím dá najevo, že se zamkl. Postup pro odemknutí je stejný.

Voděodolnost

Vibrátor Sassy Aquamarine je pouze voděodolný. Takže ho můžete jen omýt teplou vodou. Do vany si ho s sebou
neberte. Utopili byste ho.

Design a tvar

Kombinace tyrkysové barvy se stříbrnými detaily a třpytivým krystalem místo ovládání působí luxusně. Zahnutá
hlava vibrátoru se hodí pro stimulaci bodu G. Díky struktuře na rukojeti nemá vibrátor tendenci vyklouzávat z ruky.
Křišťálově čistý krystal na spodní straně vibrátoru se po zapnutí rozsvítí.

Materiál

Vibrátor Sassy Aquamarine se vyrábí z hedvábně jemného silikonu, který je příjemný na dotek. Rukojeť od zbytku těla
odděluje vroubkovaný kovový kroužek. Krystalové tlačítko od výrobce Swarovski lemuje plastový kruh.
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Barva

Něžná pastelově modrá (tyrkysová) barva zaujme oči i mysl. Bude vám připomínat letní nebe mez mráčků. Díky tomu
zatoužíte po trošce dobrodružství na dece u moře nebo u rybníka.

Rozměry

Na pohled působí vibrátor Sassy Aquamarine jako macek, ale se svou použitelnou délkou se řadí mezi průměrně
velké vibrátory.

Celková délka: 19,7 cm
Použitelná délka: 12,7 cm
Průměr v nejširší části hlavy: 3,6 cm
Hmotnost: 154 g
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