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Rotační vibrátor Dream Bunny

Údržba

Po akci nezapomeňte mazlíka umýt. Stačí, když ho opláchnete pod vodou s kapkou mýdla. Pro
absolutní čistotu bodne Dezinfekce pomůcek. Zbavíte se tak všech bakterii a zajda bude zase
čistý. Teď už si ho jen schovejte na další hrátky, nejlépe tak, aby se nedotýkal dalších vašich
hraček. Materiály by na sebe mohly nehezky reagovat a tím se zničit.

Nabíjení

Doporučujeme vibrátor před prvním použitím dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie.
Zasuňte USB kabel do powerbanky nebo přes adaptér do elektrické zásuvky a Dream Bunny se
hned začne nabíjet. Během nabíjení blikají kontrolky pod ovládacími tlačítky modře. Při nabití
zůstanou svítit. Zjistili jsme, že nabíjení trvá cca 2,5 hodiny. Pak si už ale můžete užít cca
2,5hodinovou jízdu plnou slasti a rozkoše.

Ovládání

Ovládání není nic složitého. Vibrátor má 3 tlačítka. První slouží k zapnutí a vypnutí vibrátoru.
Druhým si nastavíte vibrační programy v hlavici a třetím si měníte programy ve výběžku na
klitoris. Je to lehké jako facka, že? Včera jste skončila na čtvrtém vibračním programu? Dneska
když ho zapnete, tak se nebudete muset překlikávat k programu, na kterém jste včera rejdila,
prostě se zapne znovu na čtvrtém programu.

Vibrační programy

Nálož 10 vibračních programů ve výběžku a 3 rotační programy ve špičce vibrátoru položí na lopatky i ty
nejdivočejší kočky.

Rotační programy:

Rotační program – nízká intenzita1.
Rotační program – střední intenzita2.
Rotační program – nejvyšší intenzita3.

Vibrace ve výběžku na klitoris:

Klasické vibrace – nízká intenzita1.
Klasické vibrace – střední intenzita2.
Klasické vibrace – nejvyšší intenzita3.
Pomalu plynule se zvyšující a snižující vibrace4.
Středně plynule se zvyšující a snižující vibrace5.
Rychle plynule se zvyšující a snižující vibrace6.
Rychlé pulzy7.
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Krátká vibrace a rychlé pulzy8.
Driblující míček – zrychlující pulzy9.
Krátká vibrace a dvě dlouhé10.

Voděodolnost

Vibrátor se vody nebojí, je totiž vodotěsný. Takže jestli si chcete zpříjemnit ranní sprchu nebo večerní koupel,
vezměte zajíčka s sebou.

Design a tvar

Sytě modrý vibrátor s výraznými oušky ve výběžku připomíná ušatého králíka. Anatomicky dobře tvarovaný vibrátor
se zakulacenou, lehce rozšířenou špičkou pro parádní zaplnění. Díky baculaté rukojeti s ovládacími tlačítky se
dobře drží.

Materiál

Silikonová klasika, se kterou ale nic nezkazíte. My ve Slonovi silikon prostě milujeme! Tak jemný, tak hebký.

Barva

Fialová v sobě ukrývá tajemství a vášeň. Taková ta barva švestkového koláče nebo slaďoučkého borůvkového
koktejlu.

Rozměry

Svou velikostí se Dream Bunny řadí mezi tu zlatou střední cestu. Ani velký, ani malý, prostě zlatý střed, který potěší
každou ženu.

Celková délka: 21 cm
Použitelná délka: 11 cm
Průměr v nejširší části: 4,5 cm
Délka výběžku na klitoris: 7 cm
Průměr v nejširší části na výběžku: 3,6 cm
Hmotnost: 230 g
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