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Masážní hlavice Moonlight

Údržba

Díky vodotěsnosti zvládnete údržbu vibrátoru levou zadní. Po hrátkách ho opláchněte teplou
vodou s kapkou mýdla a otřete jemným ručníkem Dezinfekce a péče o erotické pomůcky dotáhne
očistu do konce. Suchou hračku uložte do šuplíku odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe
materiály nemohly působit a poškodit se. Skvělá bude originální krabička nebo textilní pytlík.

Nabíjení

Pomůcka bývá od výrobce nabitá zhruba na 50 %, ale před prvním použitím doporučujeme
vibrátor dobít do plna. Šetříte tak i baterii hračky.

Hlavici nabijete pomocí USB kabelu, který je součástí balení. Kabel zapojte do zdířky na konci
vibrátoru a jeho druhou stranu zastrčte do adaptéru nebo powerbanky. Nabíjení poznáte podle
tyrkysově blikající zlaté kapky. Po nabití pomůcky slza přestane blikat. Hlavice se nabíjí 2 hodiny
a při testování vibrovala 2 a půl hodiny.

Ovládání

Ovládání je jednoduché. Na rukojeti najdete tři tlačítka. Hlavici zapnete i vypnete přidržením
prostředního tlačítka se znakem kolečka. Po zapnutí vibrátoru se slza rozsvítí tyrkysovou barvou.
Programy přepínáte stisknutím prostředního tlačítka a nastavování intenzity ovládáte pomocí
tlačítek + (PLUS) a – (MINUS).

Vibrační programy

Se sedmi vibračními programy, které mění barvu, zažijete vzrušující jízdu.

Slabá vibrace1.
Střední vibrace2.
Silná vibrace3.
Nejslabší pulzní vibrace4.
Intenzivnější pulzní vibrace5.
Nejintenzivnější pulzní vibrace6.
Dva kratší pulzy a jeden delší7.

Voděodolnost

S vibrátorem Moonlight si užijete i vzrušující koupel ve vaně nebo v bazénu. Vodu totiž miluje a s vodotěsnou úpravou
to bude bezstarostná jízda.
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Design a tvar

Moonlight svým tvarem připomíná zahnutý mikrofon. Úzká rukojeť se dobře drží v ruce a při hrátkách skvěle
dosáhnete na klitoris a další erotogenní zóny. Ovládací panel se třemi tlačítky najdete v prostřední části pomůcky.
Pozlacená slza na rukojeti při přepínání programů střídá barvy a dodává hračce luxusní vzhled.

Materiál

Hlavice je ze 100% silikonu, díky kterému je příjemná na dotek. Silikon patří mezi pevné, ale pružné materiály snadné
na údržbu. Konec rukojeti zdobí plastová slza ve zlaté barvě.

Barva

Spojení černé a zlaté barvy působí elegantně a tajemně. S touto nestárnoucí klasikou nešlápnete vedle a hrátky
budou smyslnější a vášnivější.

Rozměry

Moonlight svými menšími rozměry padne tak akorát do ruky. Masážní hlavici schováte do každé kabelky, takže vám
bude dělat společnost v práci i na služební cestě.

Celková délka: 24 cm
Průměr hlavice: 4 cm
Nejužší část: 2,5 cm
Šířka rukojeti: 3,5 cm
Hmotnost: 191 g
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