NÁVOD
Plastový vibrátor Purple Lightning
Údržba
Tento parťák se vody nebojí, takže se snadno čistí. Stačí ho umýt pod teplou vodou
s trochou mýdla a nakonec se bude hodit i Dezinfekce pomůcek. Skladování pomůcek je
důležité. Aby materiály hraček nereagovaly mezi sebou tak vibrátor uložte do originální
krabičky nebo do textilního pytlíku.

Nabíjení
Před prvním použitím byste měli vibrátor nabít do plna, abyste prodloužili životnost baterie.
Výrobce uvádí, že nabíjení trvá 120 minut a výdrž vibrátoru se pak pohybuje kolem
180 minut (podle intenzity zvolených vibrací). Nám při nejsilnějších vibracích vibroval
70 minut a dobíjeli jsme ho 2 hodiny. K nabíjení slouží USB kabel, který zasunete do malé
prohlubně pod ovládáním vibrátoru. Druhý konec pak připojte k powerbance nebo přes
adaptér do elektrické zásuvky.

Ovládání
Intuitivní ovládání rychle pochopíte. Vibrátor zapnete podržením horního tlačítka. Po
zapnutí se rozsvítí. Prostředním tlačítkem přepínáte programy směrem dopředu a spodním
zase zpátky. Opětovným zmáčknutím horního tlačítka se program zastaví a zmáčknutím
prostředního se znovu spustí poslední používaný program. Celý vibrátor pak jednoduše
vypnete dlouhým podržením horního tlačítka.

Vibrační programy
Vibrátor Purple Lightning nabízí 10 vibračních programů, které potěší každého.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Slabé vibrace
Střední vibrace
Silné vibrace
Velmi silné vibrace
Jedna delší vibrace a tři krátké pulzy
Silné pulzní vibrace
Střídání dlouhé slabší vibrace a dlouhé silnější vibrace
Pět pulzů a jedna klesající vibrace
Střídání krátkých a delších pulzů
Klesající a zase rostoucí vibrace

Voděodolnost
Vibrátor je vodotěsný, takže se s ním koupejte a dopřejte si smyslnou vibrační masáž. Horká voda uvolňuje a
rozpouští starosti všedního dne. A když k ní připojíte ještě i orgasmus, vyčarujete si dobrou náladu na týden dopředu.
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NÁVOD
Design a tvar
Vibrátor Purple Lightning zaujme elegantním provedením, lukovitým prohnutím a ﬁalovou září, díky které vám
připomene světlušku. Líbí se nám silikonové ovládání se třemi tlačítky, díky kterému neklouže z ruky a dobře se proto
drží. Úzké tělo s rozšířenou špičkou, kterou zdobí dva vroubky, se skvěle zavádí a přesně doléhá na bod G.

Materiál
Plast intenzivně přenáší vibrace po celé délce vibrátoru. S kapkou gelu snadno klouže a jeho hladký povrch vám
připomene zledovatělou plochu jezera. Ovládání má silikonový kabátek, díky kterému neklouže v ruce. Mačkání
tlačítek je proto přesné a rychlé.

Barva
Lesklá, modroﬁalová barva opije vaši mysl dávkou smyslné relaxace. Zatoužíte po luxusní večeři, sladkém dezertu a
slastném orgasmu.

Rozměry
Díky svým menším rozměrům se hodí hlavně pro začátečníky. Potěší ale i zkušené požitkáře. Lehce se ztratí
v kabelce a dobře se drží v ruce.
Celková délka: 20 cm
Použitelná délka: 14,5 cm
Průměr špičky: 3,6 cm
Průměr střední části: 2,7 cm
Průměr úchytu: 3,3 cm
Hmotnost: 94 g
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