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Rotační vibrátor Red

Údržba

Nicméně v rámci údržby není problém jej pod tekoucí vodou opláchnout tak, aby se voda
nedostala do spodní části s bateriemi. Takže po použití otřete vlhkým hadříkem nebo
omyjte teplou vodou a mýdlem tak, aby se nenamočila spodní část. Potom nechte
uschnout. Dezinfekce pomůcek – nezapomeňte občas vaši oblíbenou pomůcku ošetřit
dezinfekcí, která ji zbaví všech fujtajblů.

Nabíjení

Napájení na čtyři tužkové AA baterie. baterie se dobře vkládají dovnitř na samostatném
modulu. Kryt na baterie drží dobře.Vkládání baterií a popis najdete na poslední fotografii
(viz. níže). Na fotografii  je podobný vibrátor, ale baterie se vkládají úplně stejně.

Ovládání

Při stisku ON/OFF se zapne klasická vibrace na nejnižší intenzitu, vibrátor je tichý, vibrace
slab, ale může stačit. Poté je další volí tlačítkem ULTRA

1× stisk = střední vibrace
2× stisk = nejilnější vibrace (výrazná, silná vibrace, trochu hlučnější).
3× stisk = první pulzní program … vibrace se stupňují od nejslabší po nejsilnější
během cca 3 vteřin, následuje půl sekundy pauza a vše se opakuje
4× stisk = druhý pulzní program … rychle se střídá minimální a maximální intenzita,
odhadem každou vteřinu se střídání opakuje
5× stisk = třetí pulzní program … 3× vibrace krátce (střední intenzita a 1× dlouze,
celý proces se opakuje během cca 2 vteřin

Vibrační programy

Tři stupně vibrační (klasická vibrace) + čtyři pulzní programy (vibrátor sám v určitých sekvencích přidává a
ubírá). Intenzita vibrace větší (nastavitelná), napájení na čtyři AA (tužkové) baterie, mírně vyšší spotřeba (podle
zapnutých funkcí). Vhodné jsou alkalické či nabíjecí baterie. Vibrační motorek je umístěn ve výstupku na klitoris,
z něj se vibrace přenáší do celé pomůcky – viz. poznámka níže „Vibruje jen část na klitoris – bude to stačit?“

Voděodolnost

Jako celek není vibrátor voděodolný, takže použítí ve vaně či sprše není možné (stejně jako u ostatních rotačních
modelů)
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Design a tvar

Výrazný žaludse zúženou, nahořeplochou špičkou. Po celé ploše jsou náznaky žilek, tvar spíše jako pletivo na
plot (viz. foto), zvyšují dráždivost. Výstupek na klitoris ve tvaru malého tuňáka je zespoda hladký (nemá výstupky). 
Perličky jsou u tohoto modelu velmi dobře vyřešeny. Perliček střední velikosti je sice méně (tři hřídele o třech
perličkách, celkem tedy děvět), ale jsou větší a každá je uchycena na samostatné hřídeli (otáčí se ve směru
rotace).  Masírují tedy výrazně více než u levnějších modelů s menšími perlami, které uvnitř víří (jsou „naházené“ na
hromadě). Otáčí se rychleji než rotuje špička vibrátoru. Perličky se otáčí stejně rychle jako špička vibrátoru, při
zasunutí do vagíny mírně vystupují nad povrch vibrátoru a masírují stěny vagíny.

Materiál

Horní část, která rotuje, je ze středně měkkého gelu, na dotek příjemný (ne tvrdý jeko plastové vibrátory, ale
také není tak měkký jako umělá kůže – LoveClone). U těchto rotačních perličkových modelů se jedná o běžný
materiál. Jsou ale i z měkčích gelů. Střední část je „dutá“ s kovovými perličkami", které rotují a výrazně stimulují
vaginální stěny. Spodní část je tvrdá – obsahuje základ rotačního motorku a ovládání.

Výstupek na klitoris má uvnitř tvrdé vibrační tělísko, na povrchu 2–5 mm silná vrstva měkčího gelu. Celkově je
výstupek na klitoris průměrně měkký, příjemná a ohebná je hlavně špička, která se při vibraci chvěje a je na dotek
podobná bonbonu gumový medvídek, který je už mírně prošlý.

Celý vibrátor není možné ohýbat (stejně jako všechny perličkové vibrátory), má uvnitř spoustu strojků a hejblátek.
Flexibilní (ohebný) je pouze konec výstupku na klitoris a cca cca 5 cm na konci vibrátoru, který se otáčí (viz. foto
s rukou, která obě částo ohýbá).

Barva

Moderní červená, částečně trasparentní (průhledná). Červená je teplá, dráždivá a stimulující barva lidské
sexuality, přináší životní sílu a sebedůvěru. Znamená energii, vitalitu, a sílu života.

Rozměry

V porovnání s podobnými modely průměrná až mírně menší velikost.

Délka vč. ovládací části: 24.5 cm 
Délka bez ovládání: 16,5 cm
Délka části zasunutelná do vagíny: cca 11 cm
Průměr: cca 4 cm (viz. detailní fotografie)
Dráždítko klitorisu: 7–9 cm
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