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Silikonový vibrátor Turquoise Diamond

Údržba

Díky vodotěsnému provedení je údržba snadná jako facka. Prostě a jednoduše ho
umyjte v teplé vodě s kapkou mýdla a pořádně osušte. Dezinfekce pomůcek na závěr
ještě zaručí, že bude vibrátor stopro čistý a připravený na další divokou jízdu.

Nabíjení

Jako každou dobíjecí hračku i tento vibrátor doporučujeme před prvním použitím nabít
do plna. Zvýšíte tak životnost baterie. Použijte USB kabel, který je součástí balení, a
konektor pořádně zastrčte do vibrátoru. Druhý konec kabelu připojte k powerbance
nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Nabíjení poznáte podle svítící červené
kontrolky. Jakmile je 100% nabitý, kontrolka zezelená. Pokud nadšením nevydržíte, tak
jsme zjistili, že na nabití od výrobce vydrží dělat radost hodinku na nejsilnější
intenzitě. Běžný provoz vibrátoru je 60 minut a 2 hodiny mu trvá nabití do plna, aby
byl vždy připraven.

Ovládání

Ovládání nám přišlo poměrně snadné a intuitivní. Vibrátor se zapíná velkým tlačítkem
na spodní straně. V podstatě tím největším diamantem. Krátce tlačítko podržte, dokud
vibrátor nezačne vibrovat. Stejným tlačítkem si i přepínáte programy a také ho
krátkým přidržením zase vypnete. Intenzitu vibrací si nastavíte na boku vibrátoru
tlačítky plus a minus.

Vibrační programy

Celkem 7 vibračních programů vás doprovodí na cestě za orgasmem.

Klasická 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.

Voděodolnost

Turquoise Diamond miluje vodu, protože je vodotěsný. Takže si s ním klidně dopřejte dlouhou, relaxační koupel.
S námi vydržel ve vaně dlouhých 20 minut a zvesela vibruje dál.
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Design a tvar

Vibrátor vypadá luxusně. Svým tvarem malinko připomíná bumerang. Ve špičce je trochu zploštělý, takže kromě
dráždění klína ho využijete třeba i na masáž těla. Díky úzké špičce se vibrátor dobře zavádí a jeho širší průměr
příjemně vyplní vaginu. Dlouhá rukojeť skvěle padne do ruky, takže se vibrátor při hrátkách snadno ovládá.

Materiál

Sametově hebký silikon vás bude nutit vibrátor hladit a dotýkat se ho. Silikon máme na hračkách nejraději. Je
antialergenní, neporézní a snadný na údržbu. Tlačítko na ovládání zdobí skleněné kamínky, které připomínají malé
diamanty.

Barva

Něžná, pastelově tyrkysová potěší každou romantickou duši. Dodá vám odvahu odplout na vlně fantazie do daleké
země splněných přání.

Rozměry

Líbí se nám, že vibrátor Turquoise Diamond není nijak velký ani dlouhý. Proto si ho zamiluje většina žen, ať už z řad
začátečnic, nebo zkušených dračic.

Celková délka: 18,5 cm
Použitelná délka: 16 cm
Průměr v nejširší části: 3,7 cm
Průměr v nejužší části: 2,7 cm
Hmotnost: 164 g
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