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Třímotorový chytrý vibrátor HACKBUTEER

Údržba

Voděodolný vibrátor, takže postačí, když jej umyjete v teplé vodě s mýdlem.
Dezinfekce pomůcek se hodí použít na samotný závěr čištění. Vibrátor
uskladněte odděleně od ostatních pomůcek, nejlépe do originálního obalu nebo
elegantního fialového pytlíku, který najdete v krabičce.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme nový vibrátor zcela nabít, čímž
akumulátoru prodloužíte životnost. Ve spodní části rukojeti najdete téměř
neviditelnou malou dírku na konektor nabíječky, USB koncovku zapojte do
notebooku, PC nebo adaptéru nabíječky telefonu. Při nabíjení svítí dioda, která
zhasne, až se vaše hračka nabije do plna. Nabíjeli jsme ho 3 hodiny a vibrovat
nám vydržel necelé 2 hodiny.

Ovládání

Vibrátor Smart Hackbuteer zapnete cca 3sekundovým stiskem obou tlačítek. Začne blikat led kontrolka, což spustí
automatické vyhledávání bluetooth. Pro úplné vypnutí, aby tlačítka nefungovala vůbec a byla zablokovaná, opět
dlouze podržíte obě tlačítka najednou, tímto se automaticky odpojí i spárování s mobilem. Pokud jej chcete vypnout
na krátkou chvíli, stiskněte krátce pouze spodní tlačítko. Opět krátkým stiskem jej zapnete. Že je zapnutý, poznáte
podle problikávání kontrolek, vibrátor v tuto chvíli zůstává spárován s telefonem. Jednotlivé vibrace přepínáte pouze
horním tlačítkem od první až do dvanácté. Spodní tlačítko vibrace úplně vypne, takže horním začnete vždy od
programu číslo 1. Pro stažení aplikace stačí, když si oskenujete QR kód z krabičky vibrátoru. Tento odkaz:
„http://app.cst2002.com/“ vám aplikaci stáhne, pokud vám kód nefunguje a můžete si tu vybrat možnost pro android
nebo iphone. Zapněte si bluetooth na mobilu a také zapněte vibrátor. Najeďte na aplikaci. Klikněte vpravo nahoře na
ikonu pro spárování, vyberte zařízení a počkejte. Po chvíli se vše spáruje. Líbí se nám, že pro všechny pomůcky
BOOM, máte 1 stejnou aplikaci (kromě kuliček HiBall).

Otevře se hlavní panel pod sekcí masáž s 12 druhy vibrací. Pod nabídkou vibrací najdete menu se 4 programy
(opakování, orgasmus, bomba a volitelný).

Opakování – nastavíte, jak se bude opakovat 12 druhů vibrací, jestli jednou všech 12, jedna dokola nebo náhodně.
Orgasmus – v průběhu vibrací nebo těsně před orgasmem stačí zmáčknout a spustíte dlouhou hodně silnou vibraci.
Bomba – zkuste si vibraci nastavit s časovým spínačem nebo náhodně a překvapí vás středně dlouhá vibrace
v momentě, kdy to nejméně čekáte.
Volitelný – podle vašich chutí si nastavíte vibrování pro 2 motorky, kreslením palcem po displeji a uložíte.

A stále s výběrem nekončíme. Dále se nabízejí ještě sekce interaktivní a vzdálená.

Interaktivní – navede vás k puštění hudby nebo videa ve vašem zařízení a vibrace tancují do rytmu.
Vzdálená – pokud má váš partner stáhnutou aplikaci a dali jste mu vaše tajné heslo, dovolte mu, ať si s vámi pohraje
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na dálku. Ovládání na první pohled vypadá možná složitě, ale aplikace vás jednoduše navede.

Vibrační programy

pulzní vibrace střední intenzity – postupně vibruje spodní motorek zároveň s motorkem na výběžku, pak1.
střední a nakonec horní,
dlouhé pulzní vibrace střední intenzity všech motorků,2.
klasická vibrace střední intenzity všech motorků,3.
pulzní vibrace postupně se přidávajících motorků, začne vibrovat spodní, přidá se prostřední a nakonec s delší4.
vibrací horní,
pulzní vibrace se zvyšující se intenzitou, završené dvěma krátkými intenzivními pulzy všech motorků,5.
klasická vibrace dvou spodních motorků a motorku na výběžku, završená silným pulzem v horní části6.
vibrátoru,
rychlé postupné zapínání spodního motorku, k tomu se přidá střední a nakonec horní, pak zase postupné7.
vypínání horního a středního motorku, vibrátor tedy vibruje po celou dobu, ale vytvářejí se takto pulzní vlny
slabší a silnější intenzity,
pomalé postupné zapínání spodního motorku, k tomu středního, nakonec horního, na sekundu se vypne a tyto8.
vibrace se opakují ve stejném rytmu znovu,
klasická vibrace střední intenzity po celé délce vibrátoru, která se stupňuje až do silných vibrací,9.
klasická slabší vibrace po celé délce vibrátoru, završená střední vibrací,10.
klasická slabší vibrace po celé délce vibrátoru, která se stupňuje do středních vibrací v pravidelných vlnách,11.
slabé vibrace malinko se zesilující v pravidelných vlnách.12.

Design a tvar

Pevný a zároveň pružný tvar s dráždítkem ve tvaru slzy. Tělo vibrátoru se mírně rozšiřuje směrem k špičce. Na
vibrátoru jsou dva hrbolky mezi kterými je vibrátor nejvíce ohebný.

Materiál

100% silikonový materiál. Na dotek heboučký. Nejlepší pro erotické hračky. Odolný, neporézní a bezpečný k tělu.
Dobře vodí vibrace. Velmi rychle se zahřeje na teplotu těla.

Barva

výrazně růžová jako naši sloni

Rozměry

Celková délka vibrátoru: 19,7 cm
Použitelná délka: 12 cm
Délka dráždítka: 6,3 cm
Průměr dráždítka: 2,8 cm
Průměr rukojeti: 3,8 cm
Průměr střední části vibrátoru: 3 cm
Průměr vrchní části vibrátoru: 3,6 cm
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