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Bodový vibrátor On Point

Údržba

Jak se říká, čistota – půl zdraví. A protože to voděodolnost vibrátoru dovoluje,
vezměte ho po hrátkách do koupelny a dopřejte mu krátkou očistu pod tekoucí
vodou s jemným mýdlem. Dezinfekce a péče o erotické pomůcky na závěr
odstraní poslední nečistoty. Pomůcku skladujte odděleně od ostatních hraček
v textilním pytlíku nebo v originální krabičce.

Nabíjení

Výrobce poslal pomůcku do světa s částečně přednabitou baterkou. Před prvním
použitím ji ale dobijte do plna, prodloužíte tak její životnost o několik desítek
orgasmů. Stačí přiložit jeden konec kabelu na zadní část rukojeti. Nabíjení
funguje na principu Click´n´Charge, takže jednoduchým spojením magnetů vaše
hračka načerpá energii na další použití. Samozřejmě za předpokladu, že druhý
konec USB kabelu strčíte do adaptéru v elektřině nebo do powerbanky. Nabíjení
netrvá víc než hodinu. Plnou baterii poznáte tak, že přestane blikat červená
dioda na tlačítku pro zapnutí vibrátoru. Pokud to s ním rozjedete na maximum,
vydrží vás dráždit něco málo přes 60 minut.

Ovládání

Ovládání je docela jednoduché. Povely přijímá pomocí tří tlačítek na rukojeti řazených pod sebou. Pro zapnutí stačí
delším stiskem podržet prostřední kolečko. Rozsvítí se červená dioda a poté ještě jednou, tentokrát krátce,
zmáčknete prostřední tlačítko a objevíte se na prvním vibračním programu. Pro přepínání mezi programy stačí opět
krátce mačkat prostřední kolečko. Pokud dostanete chuť na divočejší jízdu, šipka směrem nahoru zvýší intenzitu.
Naopak oddálení orgasmu zařídíte šipkou směrem dolů. Po jejím zmáčknutí se intenzita vibračního programu sníží. Až
budete mít dost, stačí opět déle podržet prostřední tlačítko a vibrátor On Point se vypne.

Vibrační programy

Dopřát si můžete celkem 7 vibračních programů, u kterých si vyberete ze 6 stupňů intenzit podle chuti.

Klasická stálá vibrace1.
Vibrační vlnění (střídání slabší a silnější vibrace)2.
Střídaní kratšího a delšího pulzu3.
Silný úder pulzní vibrace přecházející v jemnější (připomíná startování auta)4.
Střídání delších vibrací se silnou a slabší intenzitou5.
Jedno krátké pulzní klepnutí střídá jedno dlouhé6.
Gradující krátké pulzy se střídají se dvěma delšími7.

Voděodolnost

Vibrátor On Point se s vodou bohužel moc nekamarádí. Je voděodolný, takže rychlou očistnou spršku v umyvadle
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zvládne, ale do vany ho raději neberte, ještě by se mu něco stalo.

Design a tvar

Svým tvarem vibrátor On Point trochu připomíná větší zapalovač. Jeho ergonomická rukojeť se dobře drží a na ní
mírně vystouplá tlačítka poměrně snadno nahmatáte i v opojení vášně. Horní část se zužuje do tenké tyčinky
s kuličkovým zakončením. Výrobce přibalil i dva silikonové nástavce, kterými můžete své vzrušující okamžiky
vylepšit. Kuličkový nástavec zvětšuje a změkčuje konec dráždící tyčinky. Zobáčkový nástavec umí jemně sevřít
klitoris a mučit ho tak ještě více.

Materiál

Jemnost silikonu a ABS plastu ve vás rozpoutá touhu po dotycích. Kromě odolnosti vůči mechanickému poškození
mají u nás tyto materiály plusové body hlavně za svou zdravotní nezávadnost.

Barva

Tmavě fialová barva je do ložnice jako dělaná. Nese v sobě tajemno, které budete chtít cítit po celém těle.

Rozměry

Svou velikostí sice není úplně kabelkový společník, ale sbalte si ho s sebou do kufru na dovolenou a nebudete chtít
pryč z pokoje.

Vibrátor

Celková délka: 18 cm
Průměr rukojeti v nejširší části: 3 cm
Délka vibrující tyčinky: 4,5 cm
Průměr dráždící kuličky: 0,5 cm
Hmotnost: 74 g

Nástavce

Průměr nástavců: 1 cm
Délka zobáčku (pouze svírající část): 1,2 cm
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