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Silikonový vibrátor Divine G-Vibe

Údržba

Údržba vibrátoru je brnkačka. Namydlete ho a opláchněte pod tekoucí vodou.
Dezinfekce pomůcek dotáhne údržbu erotické pomůcky k dokonalosti.
Doporučujeme ji použít před prvním použitím a pak po každém vašem
dobrodružství. Jen díky tomu zůstane hračka 100% hygienicky čistá a připravená
k dalším hrátkám. A nakonec nezapomeňte vibrátor skladovat odděleně od
ostatních hraček (třeba v pytlíku), aby silikonový povrch G-Vibe Divine nezreagoval
s jinými materiály pomůcek.

Nabíjení

Vibrátory bývají už od výrobce přednabité zhruba na 50 %. Přesto byste měli
vibrátor po rozbalení nabít do plna. Prodloužíte tím životnost jeho baterie. Abyste
vibrátor nabili, musíte nejdřív odšroubovat stříbrnou krytku jeho spodní části. Poté
zastrčte konektor do dírky a druhý konec kabelu připojte k počítači nebo přes
nabíječku do elektrické zásuvky. Při nabíjení svítí kontrolka červeně až do chvíle,
než je vibrátor plně nabitý a kontrolka se rozzáří zeleně. Zjistili jsme, že doba
nabíjení trvá cca 2 hod. a 15 min. Na jedno nabití pak vibrátor vydrží vibrovat cca
1 hod.

Ovládání

Ovládání vibrátoru je jednoduché a intuitivní, takže nebudete potřebovat žádný červený diplom z technické
univerzity, abyste to zvládli. Abyste vibrátor zapnuli, stačí krátce stisknout spodní část vibrátoru, na které najdete
klasický symbol pro zapnutí. Pomocí krátkých stisků se proklikáte všemi 10 vibračními programy. V případě vypnutí
vibrátoru stačí, abyste tlačítko se symbolem na spodní straně vibrátoru přidrželi cca 2 vteřiny. Super vychytávku
představuje tzv. „travel lock“, česky řečeno cestovní zámek, díky kterému neriskujete, že se vám pomůcka rozvibruje
při celní kontrole. Pro uzamknutí vibrátoru pomocí travel locku musíte 2× krátce stisknout tlačítko pro zapnutí.
Vibrátor dvakrát po sobě krátce zavibruje a uzamkne se. V případě nechtěného pokusu o jeho zapnutí vibrátor během
nastaveného režimu cestovního zámku vždy pouze dvakrát po sobě krátce zavibruje, ale nic víc se dít nebude. Pro
jeho odemknutí pak musíte opět 2× po sobě stlačit tlačítko zapínání, na které vibrátor zareaguje spuštěním vibrací.
Na závěr ještě musíme říct, že se nám líbí paměť vibrátoru. Po zapnutí se automaticky spustí program, u kterého jste
vibrátor naposledy vypnuli.

Vibrační programy

Silikonový vibrátor Divine G-Vibe dostal do vínku celkem 10 vibračních programů, které se vám jen tak neomrzí.

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
Dlouhé pulzní vibrace4.
Dlouhá pulzní vibrace, která slábne5.
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Pomalé a dlouhé pulzní vibrace6.
Rychlé a krátké pulzní vibrace7.
Pulzní vibrace v rytmu sirény „íííůůů íííůůů“8.
Intenzivní dlouhý, silný pulz vystřídá slabší krátký pulz9.
Střídání pulzních vibrací od nejsilnější po nejslabší10.

Voděodolnost

Silikonový vibrátor Divine G-Vibe je díky své vodotěsné úpravě vodní ďábel. I pod hladinou dokáže v ženském klíně
rozpoutat hotové peklo. Takže dámy, pozvěte ho k sobě do vany.

Design a tvar

Už při vybalení z krabičky vibrátor zaujme výrazně modrou barvou a elegantním vzhledem. Tvarem vibrátor
připomíná hokejku, která bezvadně padne do ruky. Dlouhá úzká rukojeť končí zahnutým, buclatým zakřivením pro
lepší stimulaci bodu G.

Materiál

Tělo vibrátoru Divine G-Vibe tvoří pevný ABS plast, který rozvádí vibrace po celé délce vibrátoru. Vrchní vrstvu tvoří
jemný, ale především hypoalergenní silikon, který se dobře udržuje.

Barva

Vibrátor svou sytě modrou barvou působí klidně a odhodlaně. Se vší cílevědomostí se s ním proto vrhnete do
objevování kouzel vaginálního orgasmu.

V galerii obrázků najdete fotky staršího, růžového modelu.

Rozměry

Vibrátor svými menšími rozměry potěší hlavně začátečnice.

Délka vč. ovládání: 17,2 cm
Použitelná délka: 15,7 cm
Průměr vrchní části: 3,2 cm
Průměr střední části: 2 cm
Průměr spodní části: 2 cm
Hmotnost: 72 g
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