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Perličkový přirážející vibrátor DeLuxe II

Údržba

Voděodolný vibrátor umyjete během chviličky. Před i po každém použití ho namydlete a
opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku všech nečistot, a to
i těch mikroskopických, kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí jen dezinfekci
nastříkat na povrch hračky, nechat ji minutku působit a pak opláchnout. Nakonec pomůcku
pořádně otřete ručníkem a schovejte ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky.
Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu, aby na sebe jejich
různorodé materiály reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Vibrátor posílá výrobce cca z 1/5 nabitý. Před prvním použitím ho ale doporučujeme dobít
do plna. Prodloužíte tím výdrž i životnost akumulátoru. Erotická pomůcka se dobíjí pomocí
praktického USB kabelu, který najdete v balení. Před nabíjením musíte nejprve ze spodní
strany rukojeti hračky odšroubovat růžový kryt, který chrání nabíjecí zdířku před
nečistotami a vodou. Pak už jen kulatý konektor dobíjecího kabelu zasuňte až nadoraz do
dírky vespod vibrátoru a druhý konec připojte k powerbance nebo přes adaptér do
elektrické zásuvky.

V průběhu dobíjení, které trvá cca 1,5 hodiny, blikají červené kontrolky pod ovládacím
panelem. Při úplném nabití zůstanou všechny diody svítit. Vibrátor vás pak na jedno nabití
odmění až 1 hodinou a 45 minutami plnými rozkoše.

Ovládání

Trochu složitější ovládání pěti tlačítky se rychle naučíte. Pro zapnutí rotace, která se spouští společně s přirážením,
krátce stiskněte levé tlačítko plus (+). Hračka začne přirážet a rotovat na nejnižším, prvním stupni. Zároveň se
rozsvítí červená dioda u čísla 1, od kterého pak světýlko začne postupně problikávat u všech ostatních číslic, které
označují počet nastavitelných režimů. Opětovným krátkým stiskem tlačítka plus (+) se proklikáte až k poslednímu,
pátému rotačně přirážejícímu programu. Spodním, levým tlačítkem minus (–) si zvolíte předchozí režim. Abyste
hračku vypnuli (nebo zastavili její rotačně přirážející část) musíte se krátkými a opětovnými stisky tlačítka minus (–)
proklikat až k prvnímu programu a po něm pak toto ovládací tlačítko stisknout ještě jednou.

Vibrace ve výběžku na klitorisu zapnete krátkým stlačením pravého ovládacího tlačítka plus (+). Jeho opětovnými
krátkými stisky se pak postupně proklikáte až k 5. vibračnímu režimu. Diody během ovládání blikají naprosto stejně
jako u nastavení předchozí funkce. Spodním, pravým tlačítkem minus (–) se vrátíte k předchozímu vibračnímu režimu
a proklikáte se s ním až k úplnému vypnutí pomůcky tak, jak jsme popisovali v předchozím odstavci.

Tlačítko R/S slouží ke změně směru rotačních kuliček. Po krátkém stisknutí tlačítka se rotačně-přirážející funkce
vibrátoru na okamžik zastaví a po ní se rotační kuličky rozběhnou v opačném směru (doleva nebo doprava). 

Vibrační programy

Nálož 5 rotačně-přirážejících režimů ve špičce vibrátoru spolu s 5 vibračními programy ve výběžku nenechá nikoho v
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klidu spát.

Rotačně-přirážející režimy ve špičce vibrátoru
1. Středně rychlý rotačně-přirážející režim
2. Středně rychlý rotačně-přirážející režim
3. Středně rychlý rotačně-přirážející režim
4. Rotace a přirážení se po cca 8 s. se na vteřinu zastaví a znovu spustí
5. Rotace a přirážení se po cca 15 s. se na vteřinu zastaví a znovu spustí

Vibrační programy ve výběžku na klitoris
1. Dva krátké a pomalé pulzy vystřídá jeden dlouhý 
2. Pět rychlých pulzů vystřídá jeden dlouhý 
3. Jednu dlouhou pulzní vibraci vystřídají tři krátké
4. Pomalá pulzní vibrace s dlouhými pulzy
5. Tři krátké a rychlé pulzy střídá vteřinová pauza

Voděodolnost

Vibrátor je voděodolný. Po hrátkách ho jednoduše celý opláchněte pod tekoucí vodou, ale do vany plné vody si ho
neberte. Pod průhlednou TPR vrstvu pomůcky a pod krytku USB zdířky by natekla voda, a poškodila by tak celou
hračku. 

Design a tvar

Velký, sytě růžový vibrátor s perličkami zaujme svým designovým výběžkem na klitoris. Ten vypadá jako zajíček s
dlouhýma ušima. Nechybí mu ani oči a čumáček. Zároveň na těle hračky najdete plastický vzor trsů trávy. Horní
průhledná část poodhaluje, co se schovává uvnitř vibrátoru. Lesklá rukojeť s vystouplým ovládacím panelem se dobře
drží v ruce díky prolisům na prsty, které najdete na zadní straně pomůcky. Rovné odšroubovatelné dno hračky tvoří
pevnou základnu vibrátoru. Můžete si ho proto postavit na noční stolek nebo na zem. Krytka zároveň šikovně
schovává dírku pro USB kabel. Celkově hračka působí mohutně, přitom ale hravě a moderně.

Materiál

Jádro pomůcky je z pevného a odolného ABS plastu, který pokrývá vrstva měkkého TPR materiálu. Ten pak
samostatně tvoří horní část vibrátoru, který výrobce zpevnil kovovou tyčinkou a rotačními kuličkami.

Barva

Krásně lesklá růžová barva v sobě snoubí touhu po erotických hrátkách a dobrodružství. Dámy, podlehněte jejímu
hravému kouzlu a dopřejte si s vibrátorem Deluxe II jedny z nejmocnějších orgasmů ve svém životě. 

Rozměry

Středně velký vibrátor uspokojí i ženy milující maximální zaplnění.

Celková délka: 28,5 cm
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Použitelná délka: 14,5 cm
Minimální průměr vibrátoru: 3,6 cm
Maximální průměr vibrátoru: 3,8 cm
Celková délka výběžku s ušima: 8,5 cm
Délka výběžku bez uší: 6 cm
Průměr výběžku: 2,8 cm
Hmotnost: 302 g
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