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Vibrátor s dvojitým silikonem Front Row Purple + dárek
Toybag

Údržba

Údržbu zvládnete i se zavřenýma očima. Vibrátor umyjte teplou vodou s kapkou mýdla a osušte
jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek se postará o zbytek očisty. Suchý vibrátor uložte do
nočního stolku odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe materiály vzájemně nepůsobily a
nemohly se poškodit. Skvěle poslouží textilní pytlík nebo originální obal.

Nabíjení

Vibrátor je z výroby částečně nabitý, ale před prvním použitím ho doporučujeme do plna nabít.
Prodloužíte tak životnost akumulátoru. Pomůcku můžete nabít přes dobíjecí adaptér mobilního
telefonu. Nabíjení trvá zhruba 2,5 hodiny. Vibrátor vydrží v akci cca 2 hodiny. Vyzkoušeli jsme,
že i po hodině jsou vibrace velmi silné a intenzivní. Při cestování dobře poslouží Powerbanky.

Ovládání

Vibrátor je od výroby uzamknutý cestovním zámkem, proto ho musíte nejdříve odemknout. To
uděláte tak, že cca 3 vteřiny podržíte tlačítko „Power“. Ovládací panel problikne a funkce
autolock se vypne. Pokud budete chtít zámek zase zamknout, delším podržením stejného
tlačítka funkci autolock zase aktivujete.

Jednoduché a intuitivní ovládání na 2 tlačítka zajistí rychlé přepínání programů během hrátek. Vibrátor zapnete
i vypnete krátkým stisknutím tlačítka „Power“. Tlačítkem s vlnovkou přepínáte vibrační programy.

Vibrační programy

Vyberte si ze 7 rozmanitých vibračních programů:

Klasické vibrace – nízká intenzita1.
Klasické vibrace – střední intenzita2.
Klasické vibrace – nejvyšší intenzita3.
Vzestupné pulzní vibrace4.
Pulzní vibrace – pomalejší5.
Pulzní vibrace – rychlejší6.
Pulzní vibrace – se čtyřmi vzestupně prodlužujícími se pulsy7.

Voděodolnost

Výrobce uvádí, že má vibrátor vodotěsnou úpravu, tak jsme mu dopřáli pořádnou koupel. Pod vodou vibroval jako
o život a voda mu neublížila. Vychutnejte si s tímto vodním živlem hrátky ve vaně, sprše nebo vířivce.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/napajeci-powerbanky-pro-eroticke-pomucky/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz
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Design a tvar

Podlouhlý tvar přirozeně a plynule přechází do zahnuté, mírně rozšířené špičky, která bude přesně mířit na bod G a
další citlivé body hlouběji ve vagině. Pozlacené lemování v ovládací části dodává vibrátoru šmrnc. Vibrátor najdete
uložený v hezké krabičce pod průhlednou fólií.

Materiál

Na dotek příjemný a hebký materiál navržený pro co nejpřirozenější pocit ze stimulace si zamilujete. Měkký
dvouvrstvý silikon na použitelné části vibrátoru vyzývá k pomačkání. Na ovládací části pomůcky najdete tlačítka
z ABS plastu.

Barva

Sytě purpurová barva se zlatými detaily na ovládání působí nadčasově a elegantně.

Rozměry

Vibrátor má i přes svou menší použitelnou délku větší a hrubší tělo, ale zároveň to není žádný macek. V zahnuté
špičce je nejširší, uprostřed zase nejtenčí. Prostě velikost tak akorát pro příjemné zaplnění.

Celková délka: 22 cm
Použitelná délka: 15 cm
Průměr v nejširší části: 4 cm
Průměr v nejužší části: 3,1 cm
Hmotnost: 210 g
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