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Vibrátor Personal Pleasurier

Údržba

Vibrátor je voděodolný, může se omývat pod tekouci vodou a krátce použít i ve sprše.
Občas používat dezinfekci na erotické pomůcky.

Nabíjení

Zkoušeli jsme jak PERSONAL PLEASURIER vibrátor vydrží dlouho vibrovat – vydrží 6 hodin a
13 minut (nastavení : nejsilnější vibrace).
Typ použitých baterií – RAVER Ultra Alkaline (obyčejné levné baterie).

Jak vkládat baterie :
Ve spodní části odšroubujeme kryt proti směru hod. ručiček jedním otočením. Baterie se
vkládají každá jinak (označeno + a – uvnitř krytu).
Poté kryt opět zavřeme jedním otočením ve směru hod. ručiček a zapneme vibraci menším
tlačítkem ve spodní části.

Vibrační programy

1. Nastavení ve 3 stupních intenzity (od nejslabší po nejsilnější)
2. Má 6 pulzních programů (různé nastavení)

PULZNÍ PROGRAMY :
1. Pulzování ve čtyřech krátkých intervalech + krátká pauza
2. Dva krátké impulzy, jeden dlouhý + krátka pauza
3. Rychlé střídání tří krátkých impulzů, jeden dlouhý
4. Střídání delší pulzní intenzity s pauzou
5. Velmi rychlé sřídání pěti kratkých impulzů, jeden dlouhý
6. Krátké impulzy stejné intenzity + krátká pauza

Materiál

Měkký gelový ohebný materiál.

Barva

Sytě růžová, neprůhledná.

Rozměry

délka : 19 cm
použitelná délka : 7 cm
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průměr vrchní části : 2,7 cm
průměr střední části : 3 cm
průměr spodní části : 2,9 cm
obvod střední části : 11 cm
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