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Párový vibrátor Double-Sided s dálkovým ovládáním

Údržba

Údržba vodotěsného vibrátoru vám zabere jenom chviličku. Před i po každém
použití hračku namydlete a pečlivě opláchněte. Dezinfekce pomůcek se hodí
v případech, kdy chcete mít jistotu, že je pomůcka 100% čistá. Po očištění už
pak jen vibrátor osušte ručníkem a uložte ho zpátky do krabičky nebo textilního
pytlíku. Odděleným skladováním zabráníte tomu, aby na sebe jednotlivé
materiály hraček ve vašem šuplíku slasti reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Pomůcku posílá výrobce z cca 60 % nabitou, ale doporučujeme ji před prvním
použitím nabít do plna, abyste prodloužili její životnost a výdrž. Praktické USB
nabíjení je jednoduché. Kulatý konektor zapíchnete až nadoraz do zdířky na
spodní hraně vibrátoru. Nabíjecí slot je na pomůcce označený písmeny DC.
Druhý konec kabelu pak připojte k powerbance nebo přes nabíjecí adaptér do
elektrické zásuvky. Během nabíjení bliká kontrolka pod ovládacími tlačítky
modrozeleně. V momentě nabití zůstane svítit. Na jedno nabití zvládne
pomůcka vibrovat cca 2 hodiny v kuse a její opětovné nabíjení trvá cca
90 minut.

Dálkový ovladač napájí jedna plochá baterie typu CR2032. Před prvním použitím z ní musíte sundat ochranný plíšek,
který ji chrání před vybitím. To uděláte tak, že přiložíte palec na zadní stranu ovladače a ve směru naznačené šipky
lehce potáhnete kryt baterie směrem dolů. Vyloupnete baterii a pod ní už uvidíte průhledný, ochranný plíšek, který
odstraníte. Pak už jen vrátíte vše na své místo, zacvaknete krytku a máte hotovo. Stejný postup slouží i pro výměnu
vybité baterie.

Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Na těle vibrátoru najdete dvě tlačítka označená písmeny A a B, pomocí
kterých zapnete, přepnete i vypnete vibrace. Krátkým, silným stisknutím tlačítka A spustíte vibrace ve výběžcích
dvojzubce. Dalším krátkým, ale pořádným stlačením pak měníte vibrační programy. Krátkým, intenzivním stiskem
tlačítka B zapnete vibrace v těle vibrátoru. Jeho opětovným krátkým zmáčknutím si zvolíte další program. Vibrace
v ramenech a v základně vibrátoru můžete libovolně kombinovat. Až budete chtít vibrace vypnout, stačí každé
tlačítko stisknout a podržet ho cca po dobu 3 sekund. Během toho ovládací tlačítka blikají.

Abyste mohli pomůcku ovládat pomocí dálkového ovladače, musíte ji nejdřív zapnout aspoň jedním tlačítkem na jejím
těle. Pak už jen popadněte ovladač do ruky a krátkým stiskem písmene A nebo B zvolte svůj oblíbený program nebo
vibrační režim. Pro vypnutí hračky pak stačí na ovladači tato dvě tlačítka (v případě, že vibrují obě části pomůcky,
jinak stačí stlačit jen to písmeno, které ovládá zapnutou část hračky) podržet po dobu cca 3 sekund a vibrátor
se vypne.
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Vibrační programy

Celkem 10 vibračních programů vás doprovodí na cestě za orgasmem.

Dvojzubý konec, který se ovládá pomocí tlačítka A, nabízí:

Klasické vibrace nízké intenzity1.
Klasické vibrace střední intenzity2.
Klasické vibrace vysoké intenzity3.
Středně rychlé pulzní vibrace4.
„Střelba samopalem“ – rychlá pulzní vibrace5.
Dvě rychlé pulzní vibrace vystřídá smršť rychlých pulzů6.
„Túrování motoru“ – rychlé vzrůstající pulzy7.
Dlouhé, ve třech krocích stoupající pulzní vibrace8.
Jednu dlouhou, stoupající vibraci vystřídají dva krátké pulzy9.
Dlouhá pulzní vibrace, která pomalu stoupá a zase klesá na intenzitě10.

Tělo vibrátoru, které se ovládá pomocí tlačítka B, nabízí:

Klasické vibrace nízké intenzity1.
Klasické vibrace střední intenzity2.
Klasické vibrace vysoké intenzity3.
Středně rychlé pulzní vibrace4.
„Střelba samopalem“ – rychlá pulzní vibrace5.
Dva krátké, rychlé pulzy vystřídá jeden dlouhý6.
Rychlé, dlouhé pulzní vibrace7.
Stoupající dlouhé pulzní vibrace8.
Dlouhou pulzní vibrace vystřídají dva krátké pulzy9.
Dlouhá pulzní vibrace, která pomalu stoupá a zase klesá na intenzitě10.

Voděodolnost

Vodotěsná úprava vibrátoru udělá radost všem milovníkům relaxu ve vířivce nebo v horké vaně. A pokud se rádi
oddáváte sexu ve sprše, nezapomeňte si zpestřit tyto pikantní chvilky pořádnou dávkou vibrací. Párová pomůcka
Double-Sided vodu miluje.

Design a tvar

Párový vibrátor Double-Sided zaujme svým netradičním tvarem, který připomíná dvojzubec. Jeho tělo, na kterém
najdete ovládací panel, vypadá trochu jako špičatá brada. Celkově se ale hračka dobře drží v ruce a při sexu skvěle
zapadne mezi dvě spojená těla. Součástí balení je taky malý, kulatý ovladač, který vypadá jako lentilka. Hezky padne
do dlaně, ale v zápalu vášně se snadno ztratí mezi polštáři.

Materiál

Na dotek sametově hebký silikon, ze kterého se hračka vyrábí, si zamilujete. Kvůli svým neporézním a
hypoalergenním vlastnostem se často používá v lékařství a kosmetickém průmyslu. Můžete se proto spolehnout na
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jeho kvalitu.

Barva

Zelenomodrá barva hlubokého oceánu vás příjemně naladí na erotické hrátky. Zatoužíte díky ní po smyslném
rozmazlování a objevování nových rozkoší.

Rozměry

Svými menšími rozměry se pomůcka snadno schová do batohu nebo cestovního kufru. Můžete si ji proto vzít s sebou
i na dovolenou.

Celková délka vibrátoru: 13,5 cm
Celková délka těla: 4,5 cm
Celková délka ramen: 9 cm
Nejširší rozpětí ramen v klidu: 6,4 cm
Tloušťka ramen: 1,9 cm
Šířka těla: 4,7 cm
Rozměry ovladače: 4,5 cm
Hmotnost vibrátoru: 81 g
Hmotnost ovladače: 15 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

