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Silikonový vibrátor Pink Lover

Údržba

Po hrátkách by si tenhle mazlíček měl dát chvilku pro sebe. Namydlit se a vyvoňat. Stačí, když ho
umyjete s kapkou mýdla pod teplou vodou. Zbavíte se tak všech fujtajblů a špínek. Pro 100%
ošetření vám pomůže Dezinfekce pomůcek, která vibrátor Pink Lover udrží do dalších hrátek čistou.

Nabíjení

Před prvním použitím byste měli vibrátor nabít do plna. Pojistíte si tím dlouhou výdrž a životnost
baterie. Výrobce uvádí, že se Pink Lover nabíjí 2 hodiny. Nám to trvalo cca 3 hodiny. Průběh nabíjení
poznáte podle toho, že se po připojení USB kabelu rozsvítí červená kontrolka mezi tlačítky plus a
mínus. Když se barva světýlka změní na růžovou, vibrátor je nabitý a připravený do akce. Při
testování nám vibrátor Pink Lover vydržel vibrovat 1 hod. a 15 minut, i když výrobce tvrdí, že stačí
jen na 40 minut zábavy.

Ovládání

Ovládání je brnkačka. Pro zapnutí vibrátoru stačí, když srdcové tlačítko podržíte po dobu cca
3 sekund. Stejným tlačítkem, ale jeho krátkým stiskem, přepínáte programy. Ke zvýšení nebo snížení
intenzity vibrací slouží nenápadné tlačítko plus a mínus, které najdete na boční straně vibrátoru.
K vypnutí pak stačí ovládací tlačítko zase podržet cca 3 vteřiny.

Vibrační programy

7 vibračních programů v 5 intenzitách utahá i ty nejnáruživější dračice.

Stupně intenzity:

Nejnižší intenzita1.
Nízká intenzita2.
Střední intenzita3.
Vysoká intenzita4.
Nejvyšší intenzita5.

Vibrační programy:

Klasické vibrace1.
Pomalá pulzní vibrace2.
Pomalu rostoucí pulzní vibrace3.
Rychlá pulzní vibrace4.
Dva kratší pulzy a dva delší5.
Dlouhá pulzní vibrace zakončená jedním krátkým pulzem6.
Jeden dlouhý nízký pulzy a jeden dlouhý silný pulz7.
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Voděodolnost

Vibrátor se s vodou kamarádí a rozhodně se jí nebojí. Takže hrátky ve vířivce či ve sprše jsou dovolené. Díky
akumulátorovému dobíjení je totiž vodotěsný. Takže hurá do vany.

Design a tvar

Romantický design vibrátoru si zamilujete. Hlavici vibrátoru zdobí jemná textura, která připomíná broušený diamant.
Vespod vibrátoru najdete roztomilé ovládací tlačítko ve tvaru srdce. Díky svému anatomickému tvaru se pomůcka
Pink Lover dobře drží a snadno zavádí.

Materiál

Kvalitní silikonový materiál si zaslouží každá elegantní dáma. Antialergenní a hebký jako satén, prostě sůl nad zlato.

Barva

Růžová jako jarní květiny rostoucí na louce. Jemná barva plná nových zážitků.

Rozměry

Svou střední velikostí se vibrátor Pink Lover hodí pro začátečnice i pokročilé dychtivky.

Celková délka: 21 cm
Průměr nejužší část: 2,3 cm
Průměr nejširší části: 3,6 cm
Hmotnost: 154 g
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