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Přirážející vibrátor Bunny Hammer

Údržba

Nezapomeňte po hrátkách zajdu pořádně vypucovat pod teplou vodou a s kapkou mýdla.
Dezinfekce pomůcek je ale o něco vhodnější, zbaví povrch vibrátoru od všech nečistot.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme vibrátor dobít do plna. Prodloužíte tím životnost
baterie. Samotné nabíjení je brnkačka. Stačí, když jeden konec USB kabelu připojíte
k powerbance nebo přes adaptér do elektrické zásuvky a druhý konec zatlačíte až na doraz
do vibrátoru. Nám trvalo nabíjení 2,5 hod., během kterého kontrolka svítila červeně.
V momentě nabití se rozzářila zeleně. Na maximální výkon pak Bunny Hammer běžel
1,5 hod. a stejnou dobu přirážel a vibroval i při nejslabší vibraci.

Ovládání

Ovládání je brnkačka. Přirážející část vibrátoru zapnete stisknutím oválného tlačítka.
Výběžek na klitoris se spustí zmáčknutím kulatého tlačítka.

První je oválné a ať už stisknete jeho vrchní nebo spodní část, vždycky budou vibrace růst
ze slabé na silnou. Pod oválným tlačítkem je jedno kulaté, tím se ovládají vibrační programy
na klitoris.

Vibrátor vypnete delším podržením jednoho z těchto tlačítek. Když nebudete chtít vibrace na klitorisu, podržíte kulaté
tlačítko a když nebudete chtít přirážení podržíte oválné tlačítko.

Výhodou ovládání je, že na jakém programu skončíte, na to to i znovu roztočíte.

Pomůcka má taky cestovní zámek. Abyste ho zapnuli, musíte stisknout obě tlačítka zároveň a podržet je cca
2 vteřiny. Dvojitým zavibrováním vibrátor zahlásí, že je uzamčený. Pro vypnutí cestovního zámku stačí buď zase obě
tlačítka podržet, nebo zastrčit vibrátor pomocí USB kabelu do nabíječky.

Vibrační programy

Dechberoucí nálož 3 přirážejících a 12 vibračních programů s vámi zatřese.

Přirážející programy:

Pomalé přirážení1.
Střední přirážení2.
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Rychle přirážení3.

Vibrační programy ve výběžku na klitoris:

Klasické vibrace – nízká intenzita1.
Klasické vibrace – střední intenzita2.
Klasické vibrace – vysoká intenzita3.
Rychle rostoucí pulzy4.
Dva krátké pulzy a jeden dlouhý pulz5.
Pomalá pulzní vibrace6.
Rychlá pulzní vibrace7.
Pravidelně rostoucí a klesající pulzy8.
Dva delší a dva kratší pulzy9.
Jeden dlouhý pulz a tři krátké10.
Pomalý tlukot srdce11.
Rychlý tlukot srdce12.

Voděodolnost

S vibrátorem se vyřádíte i ve vaně, je totiž vodotěsný. Horká vana s lahví vína a vibrátorem, to bude příjemné
zakončení náročného dne.

Design a tvar

Tenhle robustní, růžový fešák budí respekt. Díky svému průměru je tak trochu macek. Hezky tvarovaná a hladká
špička vibrátoru připomíná žalud. Dobře se zavádí, ale doporučujeme zasouvat vibrátor vypnutý. Při zapnutí a
poskakování hlavice může zavádění trochu bolet. Bunny Hammer se dobře drží a parádně ovládá. Plochá základna
umožňuje postavit vibrátor na noční stolek, vedle lampičky, kde bude trpělivě čekat na další akci.

Materiál

O silikonu se vám bude ještě zdát. Příjemný na dotek, hebký jako deka do které byste se zabalili, antialergenní a
šetrný k tělu. Zkrátka vymazlený matroš.

Barva

Veselá energetická růžová, která vám vnese radost do života. Nechte se unášet na vlnách léta, teplého a slunečného
počasí a nesčetných orgasmů.

Rozměry

Do kabelky se úplně nehodí, ale do batohu či nějaké cestovní tašky, proč ne?

Celková délka: 22,7 cm
Použitelná délka: 12,3 cm
Průměr žaludu: 3,7 cm
Délka výběžku na klitoris: 10,7 cm
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Průměr výběžku na klitoris: 2,7 cm
Průměr vroubkované části: 4,2
Hmotnost: 356 g
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