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Párový vibrátor Lovelight

Údržba

Voděodolný vibrátor Lovelight umyjete během chviličky. Před i po každém použití
ho namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek zbaví
pomůcku všech nečistot, a to i těch mikroskopických, kterých byste si na první
pohled nevšimli. Stačí jen dezinfekci nastříkat na povrch hračky, nechat ji minutku
působit a pak opláchnout. Nakonec pomůcku pořádně otřete ručníkem a schovejte
ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte
odděleně. Zabráníte tak tomu, aby na sebe jejich různorodé materiály reagovaly a
poškozovaly se.

Nabíjení

Výrobce posílá vibrátor z poloviny nabitý. Doporučujeme ho ale před prvním
použitím dobít do plna, abyste prodloužili výdrž a životnost akumulátoru. Na spodní
hraně pomůcky najdete zaslepenou dírku s vyrytými písmeny DC. Do této dírky
zapíchněte konektor USB kabelu až nadoraz. Druhý konec kabelu potom připojte k
powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Průběh nabíjení
signalizuje vibrátor svítící červenou diodou nad ovládacími tlačítky. V momentě
plného nabití kontrolka zhasne. Nabíjení trvá cca 60 minut a po něm zvládne
vibrátor běžet až 40 minut v kuse.

Ovládání

Jednoduché ovládání si rychle zapamatujete. Krátkým stisknutím spodního tlačítka se symbolem ON/OFF vibrátor
zapnete nebo vypnete. Ovládací tlačítka označená PLUSEM (+) a MINUSEM (-) stačí krátce stisknout a posouvat
vibrační programy dopředu nebo dozadu. Vibrátor si navíc po vypnutí pamatuje, u kterého vibračního režimu skončil.
Začne proto vibrovat u posledního nastaveného módu.

Vibrační programy

Bohatou nadílku 12 vibračních programů budete chtít prozkoumat od začátku do konce.

1. Klasická vibrace nízké intenzity
2. Klasická vibrace střední intenzity
3. Klasická vibrace vysoké intenzity
4. Rychlá pulzní vibrace
5. Středně rychlá pulzní vibrace
6. Dlouhou pulzní vibraci vystřídá řada krátkých pulzů
7. Série středně rychlých pulzů se vzrůstající intenzitou vibrací 
8. Rychlé krátké pulzní vibrace
9. Středně rychlé krátké pulzy připomínající střelbu z kulometu
10. Jednu dlouhou pulzní vibrace vystřídá řada krátkých pulzů 
11. Pomalá pulzní vibrace skládající se z krátkých pulzů
12. Tři krátké pulzy vystřídá pět rychlých pulzů
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Voděodolnost

Díky voděodolné úpravě hračku jednoduše umyjete po každém použití. Do vany plné vody si ji ale raději neberte. Do
nabíjecí dírky by mohla zatéct voda a poškodit vibrační motorek.

Design a tvar

Vidlicově tvarovaný vibrátor připomíná trochu hlavu zajíce s dlouhýma ušima. Jeho moderní, minimalistický design
kombinuje výraznou fialovou barvu se stříbrným plíškem. Hračka se díky širší základně dobře drží v ruce a flexibilní
výběžky obejmou penis a hravě se přizpůsobí i ženské anatomii. Můžete proto pomůckou stimulovat vaginu i klitoris
nebo análek současně.

Materiál

Jádro párového vibrátoru Lovelight tvoří pevný ABS plast, který skvěle přenáší vibrace obou motorků po celé délce
pomůcky. Povrch hračky pokrývá sametově hebký silikon. Ten vyniká svými hypoalergenními vlastnostmi a kvalitním
neporézním povrchem.

Barva

Fuchsiově fialový vibrátor v kombinaci se stříbrným plíškem vypadá moderně. Jeho hřejivá barva svede vaše
myšlenky do tajemného světa koketních fantazií.

Rozměry

Pomůcka se díky svým malým rozměrům vejde do každé kabelky. Vibrátor proto můžete mít neustále u sebe.

Celková délka: 16,6 cm
Délka uší: 8,9 cm
Šířka těla vibrátoru: 4,3 cm
Nejužší část oušek: 1,5 cm
Nejširší část oušek: 2,7 cm
Hmotnost: 127 g
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