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Vibrátor s výběžkem Raspberry Rabbit

Údržba

Vibrátor má vodotěsnou úpravu, takže vás při jeho údržbě žádné složitosti nečekají. Po akci ho
umyjte pod teplou vodou s kapkou mýdla a osušte jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek
dotáhne očistu do konce. Suchou hračku uložte do tmavého šuplíku odděleně od ostatních
pomůcek, aby na sebe materiály nemohly vzájemně působit a poškodit se. Super bude originální
obal nebo textilní pytlík.

Nabíjení

Vibrátor přišel od výrobce z poloviny nabitý, ale před prvním použitím doporučujeme pomůcku
nabít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie.

Hračku nabijte pomocí USB kabelu, který najdete v krabičce. Kulatý konektor zastrčte do zdířky
na spodní straně rukojeti vibrátoru. Opačný konec kabelu zapojte do powerbanky nebo nabíječky
od mobilního telefonu.

To, že se hračka nabíjí, poznáte podle modře blikající kontrolky, která po úplném nabití pomůcky
svítí, ale přestane problikávat. Vibrátor jsme ve Slonovi dobíjeli cca 2 hodiny a vydržel vibrovat
asi 2,5 hodiny.

Ovládání

Vibrátor Raspberry Rabbit se jednoduše a pohodlně ovládá pomocí tří tlačítek. Nejprve ale musíte odemknout
cestovní zámek, kterým je hračka z výroby uzamčená. To uděláte delším, cca 3 vteřinovým podržením tlačítka
„Power“. Vibrátor krátce zavibruje, ovládací panel problikne a funkce autolock se vypne. Delším stisknutím stejného
tlačítka funkci autolock zase zapnete.

Pomůcku pak jednoduše zapnete i vypnete krátkým stisknutím tlačítka „Power“. Druhým tlačítkem přepínáte
programy v hlavici vibrátoru a třetím tlačítkem si volíte programy ve výběžku na klitoris.

Vibrační programy

Z nabídky 7 vibračních programů si vyberte svůj nejoblíbenější. Stimulační programy jsou stejné v hlavici i ve
výběžku na klitoris, jen při spuštění prvního vibračního programu výběžek chvilku kmitá a teprve pak začne vibrovat.

Klasická vibrace – nízká intenzita1.
Klasická vibrace – střední intenzita2.
Klasická vibrace – nejvyšší intenzita3.
Pulzní vibrace – pomalejší4.
Vzestupné pulzní vibrace5.
Pulzní vibrace – rychlejší6.
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Pulzní vibrace – tři krátké pulzy a dlouhá vibrace7.

Voděodolnost

Vibrátor je vodotěsný, takže si s ním užijete smyslné vodní hrátky v horké sprše, vaně nebo dokonce v bazénu.

Design a tvar

Pomůcka svým tvarem připomíná růžového zajíčka. Lehce zahnutá špička míří na bod G a oválný výběžek skvěle
přiléhá na klitoris. Vibrátor se při hrátkách dobře drží v ruce. Ovládací panel zdobí lemování ve zlaté barvě.

Materiál

Měkoučký dvouvrstvý silikon na hlavici pomůcky evokuje lidskou kůži a umocňuje zážitek z hrátek. Tento neporézní
materiál se pro své antialergenní vlastnosti používá také ve zdravotnictví.

Barva

Razící růžová barva se zlatým zdobením působí exotickým dojmem. Pohled na tuto dráždivou kombinaci svádí
k nezbednostem.

Rozměry

Vibrátor je tak akorát velký na dráždění G-bodu a klitorisu i pro začátečnice. Díky jeho menším rozměrům ho hravě
schováte do kabelky nebo cestovního zavazadla.

Celková délka: 22 cm
Použitelná délka: 11 cm
Průměr v nejširší části vibrátoru: 4 cm
Délka výběžku na klitoris: 6 cm
Průměr v nejširší části výběžku: 4,5 cm
Hmotnost: 207 g
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