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Silikonový vibrátor Hype Up

Údržba

Díky vodotěsnému provedení vibrátoru Hype Up je jeho údržba brnkačka. Doporučujeme
vibrátor pořádně umýt před úplně prvním použitím a pak po každé další akci s ním. Stačí
k tomu obyčejné mýdlo a voda. Dezinfekce pomůcek potěší hlavně ty, kteří touží po dokonalé
čistotě.

Nabíjení

Před prvním použitím byste měli vibrátor nabít na maximum. Prodloužíte tím výdrž jeho
baterie. K nabíjení slouží přiložený USB kabel. Konektor pořádně zatlačte do dírky vibrátoru,
kterou najdete na jeho spodní straně. Druhý konec kabelu pak připojte k powerbance nebo
přes adaptér do elektrické zásuvky. Pomalé blikání bílé diody pod ovládacími tlačítky
signalizuje nabíjení. To zabere cca 2 hodiny a plné dobití poznáte podle toho, že světýlko
zůstane svítit. Vibrátor pak ale na jeden zátah zvládne vrnět dlouhých 70 minut.

Ovládání

Jednoduché a intuitivní ovládání si rychle osvojíte. Nejdřív ale musíte najít dvě dobře
zamaskovaná tlačítka ve spodní části vibrátoru. Horní tlačítko slouží pro zapnutí a vypnutí
vibrátoru. Stačí ho vždy podržet cca 3 vteřiny. Pomocí spodního tlačítka si krátkými stisky
přepínáte vibrační programy.

Vibrační programy

Celkem 10 vibračních programů vás provede nocí plnou vášně.

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
Klasická vibrace nejvyšší intenzity4.
Jedna dlouhá vibrace a tři kratší – „ááá tududu“5.
Jedna dlouhá vibrace, tři kratší a čtyři ultra krátké6.
Dlouhou intenzivní vibraci vystřídá dlouhá, slabá vibrace7.
Dlouhou sestupující vibraci vystřídají čtyři kratší vibrace8.
Samopal vystřídá sbíječka, kterou zakončí 5 krátkých vibrací9.
Vibrace se ve vlnách snižují a stupňují10.

Voděodolnost

Vibrátor Hype dominuje svou vodotěsností, čímž se stává vodním dravcem, který vás za každou cenu bude chtít
přivést k orgasmu i pod hladinou.
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Design a tvar

Vibrátor Hype Up vypadá jako mistrovský kousek moderního umělce. Jeho lehce zakřivený tvar přímo vybízí
k dráždění bodu G. Díky malým rozměrům působí hravě a kompaktně. Skvěle padne i do malé dámské ruky a jeho
ovládání je na dobře přístupném místě v dolní části rukojeti.

Materiál

Sametově hebký povrch silikonu si zamilujete. Vibrátor proto budete pořád hladit a mačkat. Kvalitní silikonový
materiál bez ftalátů si vás získá taky pro své hypoalergenní vlastnosti, kvůli kterým se používá v lékařství
i kosmetice.

Barva

Kombinace černé a bílé je moderní a zajímavá. Připomíná plátna moderních umělců a do vaší ložnice přifučí svěží
vzduch.

Rozměry

Malé rozměry vibrátoru ocení hlavně začátečníci a dobrodruzi, kteří jsou pořád někde na cestách.

Celková délka: 19 cm
Použitelná délka: 11,5 cm
Nejužší průměr: 2,7 cm
Nejširší průměr: 3,4 cm
Hmotnost: 132g
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