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Masážní hlavice Twinhead 2v1 + dárek Dezinfekční sprej
75 ml

Údržba

Údržba je díky vodotěsnosti naprostá hračka. Pouze opláchněte pod teplou
vodou a jako tečka na konec dobře poslouží Dezinfekce pomůcek.

Nabíjení

Masážní hlavice Twinhead 2v1 se nabíjí pomocí USB kabelu, který je součástí
balení. Na jednom konci se nachází dobíjecí magnetická stanice a na druhé
straně klasický USB konektor, který můžete zapojit do PC, powerbanky nebo
nabíjecího adaptéru na mobilní telefony. Bohužel vibrátor nefunguje, když je
připojený k nabíječce. BOOM Twinhead je sice z výroby asi z poloviny nabitý,
přesto jej před prvním použitím doporučujeme nabít do plna. Nabíjí se asi
2 hodinky a vydrží fungovat 1 hodinu a 35 minut. Že se nabíjí, poznáte podle
blikající červené kontrolky, jakmile přestane blikat, pomůcka je nabitá.

Ovládání

Ovládání je jednoduché. Najdete jej přímo uprostřed hračky, těsně nad
prohlubní, blíž k hlavici. Zapíná se krátkým podržením prostředního tlačítka.
Jakmile se na vibrátoru rozsvítí kontrolka, vibrátor je zapnutý. Teď už si stačí
vybrat, jestli chcete zapnout hlavici, která se aktivuje stiskem horního tlačítka,
nebo vibrátor, který se zapíná stiskem spodního tlačítka. Stejně tak se
i přepínají programy. Na vibrátoru spodním tlačítkem, na hlavici tím vrchním.
Vibrátor vypnete opětovným přidržením prostředního tlačítka.

Vibrační programy

Masážní hlavice:

Slabší vibrace1.
Střední vibrace2.
Silné vibrace3.
Krátké, silné pulzy4.
Tři krátké pulzy, jedna delší vibrace5.
Plynule se zvyšující a snižující vibrace6.
Plynule se zvyšující a zrychlující se vibrace7.

Vibrátor:

Slabší vibrace1.
Střední vibrace2.
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Silné vibrace3.
Krátké, silné pulzy4.
Tři krátké pulzy, jedna delší vibrace5.
Plynule se zvyšující a snižující vibrace6.
Plynule se zvyšující a zrychlující se vibrace7.

Voděodolnost

Užijte si vodní hrátky naplno! Protože má Twinhead celosilikonové tělo a voda se do něj nedostane, vysloužil si
nálepku vodotěsný. My Sloni jsme vibrátor pořádně otestovali a naši vzrušující koupel přežil bez úhony. Vezměte si
ho s sebou příště na wellness do vířivky. Je to sice klišé, ale zato klišé, které nikdy neomrzí…

Design a tvar

Masážní hlavice Twinhead 2v1 má moc povedený design. To, co na první pohled vypadá jako šikovná ergonomická
rukojeť, je ve skutečnosti vibrátor. Dole je vibrátor široký a směrem výš se postupně zužuje. Nejužší je právě
v zahnuté části. Kousek nad prohlubní se nachází ovládací tlačítka. Nad tlačítky z druhé strany vibrátoru jsou dva
malinké kovové magnety, které slouží k nabíjení. Pak se dostáváme k úzkému krku a samotné širší masážní hlavici.
Hračka svým zahnutým tvarem trochu připomíná bumerang.

Materiál

Stejně jako většina silikonových hraček, tak i Twinhead je na dotek velice příjemná. Budete mít stejně jako my
neuvěřitelnou chuť neustále jej hladit. Vibrátor je na povrchu hladký, ale v samotném nitru je tvrdý a neohebný. Až
na krk hlavice, ten se dá lehce ohýbat pro ještě lepší stimulaci.

Barva

Barbie růžová. Výrazná, nadčasová, až skoro neonová. Barva, která ve vás probudí hravost.

Rozměry

Oceňujeme velikost vibrátoru. Twinhead je kompaktní a štíhlý elegán, který se parádně drží v ruce a dobře se ovládá.
A protože je to takový štíhlý čahoun, nezabere ani příliš mnoho místa v kufru nebo tašce. Takže hurá na dovolenou
s ním!

Celková délka: 24 cm
Použitelná délka vibrátoru: 16cm
Průměr nejširší části vibrátoru: 3,9 cm
Délka hlavice: 5 cm
Průměr hlavice: 4,3 cm
Hmotnost: 177 g
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