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Masážní vibrátor Turquoise Diamond

Údržba

Jako každý správný pracant si i tento malý vibrátor Turquoise Diamond po práci
zaslouží pořádnou koupel. Díky vodotěsné úpravě vás údržba zdrží jen chviličku. Stačí,
když vibrátor umyjete mýdlem a teplou vodou. Dezinfekce pomůcek pomůže dotáhnout
čištění k dokonalosti. Zbaví hračku i těch nejmenších nečistot, kterých byste si pouhým
okem nevšimli. Suchý vibrátor uložte do originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby
na sebe materiály ostatních pomůcek nemohly reagovat a poškodit se.

Nabíjení

Masážní vibrátor Turquoise Diamond bývá od výroby z části nabitý, ale doporučujeme
ho před prvním použitím dobít do plna. Šetříte tak baterii pomůcky.

Hračka se nabíjí pomocí USB kabelu, který zastrčíte do zaslepené dírky na vrchní špičce
vibrátoru a jeho druhý konec pak připojíte k powerbance nebo přes nabíjecí adaptér do
elektrické zásuvky.

Zjistili jsme, že nabíjení vibrátoru trvá cca 2 hodiny a při nejsilnějších vibracích zvládne
vibrovat cca 40 minut. Při nízké intenzitě vibrací vydrží řádit až 1 hodinu. Po celou dobu
nabíjení svítí kontrolka vibrátoru červeně. V momentě úplného nabití zezelená.

Ovládání

Ovládání tohohle prcka zmáknete s prstem v chobotu. Pro zapnutí nebo vypnutí vibrátoru stačí, abyste diamantové
tlačítko podrželi cca 3 vteřiny. Krátkým stisknutím zdobeného tlačítka pak přepínáte mezi sedmi vibračními
programy. Pro nastavení jednoho z pěti stupňů síly vibrací stiskněte tlačítko plus „+“ nebo mínus „-„, které najdete
na boční straně vibrátoru. Po zapnutí pomůcky se mezi ovládacími tlačítky rozsvítí malá dioda.

Vibrační programy

Vibrátor si na vás připravil celkem 7 vibračních programů, se kterými nudu nezažijete ani za dlouhých zimních
večerů.

Klasická stálá vibrace1.
Pulzující vibrace2.
Vzrůstající vibrace – dvě krátké a jedna dlouhá3.
Haf haf – dvě krátké intenzivní vibrace4.
Cha-cha – dvě krátké a dvě delší5.
Šok – krátké pulzy a jeden delší6.
Vrrr – slabší vibrace a jedna delší7.

Stupně intenzity:
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Nejnižší stupeň1.
Nízký stupeň2.
Střední stupeň3.
Vyšší stupeň4.
Nejvyšší stupeň5.

Voděodolnost

Masážní vibrátor Turquoise Diamond dostal do vínku vodotěsnou úpravu, proto patří mezi výborné plavce. Můžete se
spolehnout, že vám tahle malá hračka zachrání orgasmus i ve vaně plné vody. .

Design a tvar

Na pohled oválný tvar vám připomene vajíčko nebo placatý kámen, se kterým byste mohli házet na vodní hladině
žabky. Vibrátor díky ergonomickému tvaru skvěle padne do ruky. Zářivé kamínky na ovládacím tlačítku umocňují
luxusní dojem.

Materiál

Kvalitní silikonový materiál, ze kterého se vibrátor vyrábí, vás uchvátí svým hebkým povrchem. Ozdobný kamínek na
ovládání je z opracovaného plastu. Konečky prstů ucítíte precizně opracované hrany, které připomínají broušený
diamant.

Barva

Světle tyrkysově modrá barva vnese čerstvý závan do vašich milostných dobrodružství. Zatoužíte po intenzivních
prožitcích, které se vám i během dne budou pořád objevovat před očima.

Rozměry

S masážním vibrátorem Turquoise Diamond zažijete orgasmy hlavně na cestách. Díky malé velikosti se vám vejde do
kapsy i do kabelky.

Celková délka: 9,8 cm
Šířka v nejužším místě: 2 cm
Šířka v nejširším místě: 4,6 cm
Průměr tlačítka: 3 cm
Hmotnost: 54 g
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