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Masažní vibrátor s oušky Turquoise Diamond

Údržba

Údržbu vodotěsného vibrátoru hravě zvládnete levou zadní. Stačí ho před i po použití
umýt pod teplou vodou a k tomu přidat kapku mýdla. Dezinfekce pomůcek dotáhne
očistu k dokonalosti. Suchou hračku uložte do originálního obalu nebo textilního pytlíku,
aby na sebe v šuplíku materiály ostatních pomůcek nemohly reagovat a poškodit se.

Nabíjení

Vibrátor bývá od výrobce z části nabitý, ale před prvním použitím ho dobijte do plna.
Šetříte tím i životnost baterie. Pro nabíjení použijte přiložený USB kabel. Jeho tenkou
koncovku zapíchněte do zaslepené dírky, kterou najdete pod písmeny CE na zadní
straně vibrátoru. Druhý konec kabelu připojte přes síťový adaptér do elektrické
zásuvky. Během nabíjení svítí červená kontrolka. Ta se v momentě plného nabití změní
na zelenou.

Zjistili jsme, že se doba nabíjení vibrátoru pohybuje kolem 2 hodin a při nejsilnější
intenzitě vibrací pak zvládne vibrovat 40 minut.

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete i poslepu. Delším podržením diamantu na spodní straně vibrátor zapnete. Stejným
tlačítkem poté krátkými stisky měníte vibrační programy. Intenzitu vibrací nastavíte pomocí lehce vystouplých
tlačítek plus a mínus na boční straně. Mezi ovládacími tlačítky po zapnutí hračky svítí malá dioda.

Vibrační programy

Se 7 vibračními programy zažijete orgasmus doma i na cestách.

Klasická stálá vibrace1.
Pulzující vibrace2.
Vzrůstající vibrace – dvě krátké a jedna dlouhá3.
Haf haf – dvě krátké intenzivní vibrace4.
Cha-cha – dvě krátké a dvě delší vibrace5.
Šok – krátké pulzy a jeden delší6.
Vrrr – slabší vibrace a jedna delší7.

Stupně intenzity:

Nejnižší stupeň1.
Nízký stupeň2.
Střední stupeň3.
Vyšší stupeň4.
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Nejvyšší stupeň5.

Voděodolnost

Masážní vibrátor s oušky Turquoise Diamond je vodotěsný. Můžete si s ním proto dopřát relaxační koupel, která se
v mžiku změní na orgasmické tsunami.

Design a tvar

Vibrátor působí originálním dojmem a svým designem připomíná králíčka. Jeho kuželovitý tvar se dobře drží v ruce a
je směrem ke špičce lehce zahnutý. Dvě poddajná ouška, navržená tak, aby svými vibracemi obklopila klitoris, rozpálí
i jiná citlivá místa na vašem těle jako například bradavky, okolí análního otvoru nebo varlata. Ovládací tlačítko zdobí
lesklé kamínky evokující diamanty.

Materiál

Silikonový materiál si oblíbíte kvůli jeho hypoalergenním a neporézním vlastnostem stejně jako pro jeho hedvábně
hebký povrch.

Barva

Díky světle tyrkysové barvě, která vám připomene letní nebe bez mráčků, zatoužíte po vzrušujícím dobrodružství.

Rozměry

Líbí se nám kapesní velikost vibrátoru, protože ho můžete mít vždy po ruce. Vejde se do kabelky i hluboké kapsy.

Celková délka vibrátoru: 10,5 cm
Nejužší část vibrátoru: 3,75 cm
Nejširší část vibrátoru: 4,5 cm
Hmotnost: 59 g
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