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Vibrátor Master Rabbit

Údržba

Pečlivě umyjte hračku před prvním a po každém použití. Opláchněte mýdlem a
teplou vodou. Kdyby vám to nestačilo, můžete jej ještě postříkat dezinfekcí na
erotické pomůcky, nechat chvíli působit a opět opláchnout. Po oschnutí uložte mezi
ostatní hračky do textilního sáčku nebo originální krabičky. Aby na sebe materiály
hraček vzájemně nereagovaly, tak na silikonové části používejte pouze dezinfekce
bez alkoholu.

Nabíjení

2 AA Baterie dodávají vibrátoru šťávu. Baterie sice nejsou součástí balení, ale
najdete je téměř v každém obchodě. U bateriových pomůcek se nám líbí, že pokud
jim dojde šťáva, stačí jen vyměnit za nové a hrátky můžou pokračovat.

Ovládání

Master Rabbit je opatřený pouze jedním tlačítkem. Krátkým zmáčknutím vibrátor
zapnete a každým dalším zmáčknutím tlačítka se přepnete na další vibrační
program. Delším podržením králíka vypnete.

Vibrační programy

Klasické vibrace – nízká intenzita1.
Klasické vibrace – vyšší intenzita2.
Klasické vibrace – střední intenzita3.
Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů4.
Pulzní program – 2 kratší pulzy následovány jedním delším5.
Pulzní program – kratší pravidelné pulzy – velice rychlé brnění6.
Pulzní program – nejkratší rychlé pravidelné pulzy po 3 a vteřina pauza7.
Pulzní program – 6 krátkých pulzů za sebou8.
Pulzní program – nejdelší, kratší a dva nejkratší pulzy9.
Pulzní program – tři rychlé krátké pulzy a jeden dlouhý10.
Pulzní program – rychlé krátké pulzy slabší intenzity – tlukot srdce11.
Pulzní program – nejkratší rychlé pulzy slabší intenzity12.

Voděodolnost

Boom Master Rabbit je voděodolný, nikoliv však vodotěsný! Pod krytem u bateriové části má těsnící černou gumičku.
Omývání pod vodou mu nevadí, ale na dlouhé hrátky ve vaně to není.

Design a tvar

Master Rabbit má krásnou sytě růžovou výraznou barvu a falický tvar. Výběžek na klitoris je obohacený o 3 malé
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kuličky, které jej obklopí ze všech stran a nenechají nikam utéct. Ve spodní části, která je bílá, najdete tlačítko pro
zapnutí, vypnutí a posouvání se ve vibracích. Vibrátor je ukrytý v tmavě šedé krabičce, která je tón v tónu pokrytá
nápisy BOOM. Otevíráni je z horní části, kde se nachází velké bílé logo BOOM. Krabička působí hezky. Otevírání
z vrchu je náročnější pro samotné vylovení produktu.

Materiál

Při doteku luxusního vibrátoru z lékařského silikonu ucítíte na prstech sametovou jemnost. Technické zázemí
vibrátoru z ABS plastu se dobře drží v ruce.

Barva

Výrazná tmavě růžová barva působí vyzývavě, mladistvě a odvážně.

Rozměry

Pomůcka je svými rozměry menší než klasické vibrátory. Což může být pro některé ženy fajn. Hlavně mladé slečny a
ženy po porodu ocení menší použitelnou délku vibrátoru.

Celková délka: 17,6 cm
Použitelná délka: 8,5 cm
Délka výběžku: 4,5 cm
Průměr: 3,1 cm
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