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Masážní hlavice Oh La La

Údržba

Díky vodotěsnosti vibrátoru údržba nezabere moc času. Po akci ho opláchněte pod tekoucí
vodou s kapkou mýdla a osušte jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu do
konce. Suchou hračku uložte do šuplíku odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe
materiály vzájemně nepůsobily a nemohly se poškodit. Parádní bude textilní pytlík nebo
originální obal.

Nabíjení

Abyste si s pomůckou užili erotické hrátky, potřebujete do vibrátoru čtyři AA baterie, které
nejsou součástí balení. Samotné vkládání a výměna baterií bude chtít trochu cviku. Plastový
uzávěr ve spodní části vibrátoru otočte proti směru hodinových ručiček a otevřete. Pomocí
bílého křížku vytáhněte bílou přihrádku, do které vložte baterie podle znaků + a -. Zásobník
zasuňte opět do vibrátoru a zašroubujte uzávěr. Při testování jsme zjistili, že hlavice vydrží
v provozu dlouhých deset hodin.

Ovládání

Pomůcka se ovládá jediným tlačítkem a její obsluhu hravě zvládnete. Delším stiskem tlačítka
vibrátor zapnete nebo vypnete. Kratším stiskem přepínáte mezi vibračními programy.

Vibrační programy

Hlavice vám dopřeje masáž pomocí 7 různých módů vibrací a pulzací.

Klasická vibrace1.
Rychlé pulzy2.
Hora – vzrůstající a klesající vibrace3.
Pulzy4.
Dva silnější pulzy, poté krátké brnění5.
Pulzy a pauza6.
Vibrace střídající se s brněním7.

Voděodolnost

Hlavice je vodotěsná a kryt baterií by měl zajistit dostatečnou ochranu před vniknutím vody, ale na dlouhé máchání
ve vaně pomůcka není moc stavěná. Pokud milujete vodní hrátky, doporučujeme spíše krátké sprchování, při kterém
se neochudíte o smyslnou masáž nebo orgasmus ve sprchovém koutě.

Design a tvar

Hlavice působí masivním dojmem a svým tvarem připomíná mikrofon. Díky silikonovému materiálu a drážkám po
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celém obvodu rukojeti se pomůcka dobře drží v ruce. Velká hlavice a ohebný krk se přizpůsobí křivkám těla.
Elegantní fialovo-bílé balení s magnetickým zavíráním doplňují inspirující citáty.

Materiál

Hebký silikon polaská vaše tělo a bude vybízet k dotekům. Konec vibrátoru chrání kryt z ABS plastu, pod kterým
najdete pouzdro pro vložení baterií.

Barva

Sametově fialová barva uklidňuje mysl jako pohled na levandulové pole. Zároveň dráždí smysly a vyzývá
k pomazlení.

Rozměry

Širší rukojeť dělá z pomůcky pořádného macka do ruky. Velká hlavice bude parádní pro masáž těla i dráždění
klitorisu.

Celková délka: 19,5 cm
Průměr hlavice: 5,5 cm
Průměr krčku: 2,5 cm
Průměr rukojeti: 5 cm
Hmotnost s bateriemi: 319 g
Hmotnost bez baterií: 228 g
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