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Párový vibrátor Double Vibes

Údržba

Pomůcka má sice vodotěsnou úpravu, ale její údržba vám zabere maličko více
času. Partnerský vibrátor opláchněte teplou vodou s kapkou mýdla a osušte
měkkým ručníkem nebo nechte volně uschnout. Případné nečistoty mezi
vroubky vibračního vajíčka a z tlačítek očistěte jemným kartáčkem. Dezinfekce
pomůcek se postará o zbytek očisty. Suchý vibrátor uložte na tmavé místo
odděleně od ostatních hraček, aby na sebe materiály nemohly vzájemně
působit a poškodit se. Ideální bude textilní pytlík nebo originální obal.

Nabíjení

Hračka přišla od výrobce z poloviny nabitá, ale před prvním použitím doporučujeme pomůcku dobít do plna.
Prodloužíte tím životnost baterie.

Vibrátor se nabíjí pomocí USB kabelu. Nemusíte se proto zatěžovat sháněním baterií a šetříte životní prostředí. Konec
kabelu s kulatým konektorem zatlačte až nadoraz do zaslepené zdířky pro nabíjení, která se šikovně ukrývá v horní
části vajíčka s ovládacími tlačítky. Druhou stranu USB kabelu zapojte do powerbanky nebo adaptéru na nabíjení
mobilního telefonu.

To, že se pomůcka nabíjí, poznáte podle červeně svítící kontrolky, která po nabití vibrátoru zhasne. Výrobce uvádí
dobu nabíjení 60 minut, nám nabíjení trvalo zhruba dvě hodiny. Vibrátor vydrží v provozu až 90 minut, potom se
sám vypne.

Ovládání

Jednoduché ovládání vibrátoru si osvojíte rychlostí blesku. Ovládací panel se dvěma tlačítky najdete v horní části
vajíčka bez vroubků. Pomůcka se zapíná i vypíná tlačítkem s typickým znakem kolečka. Vibrace se ovládají tlačítkem
se znakem vlnovky.

Vibrační programy

Vibrační programy si podle nálady volíte jednoduchým mačkáním horního ovládacího tlačítka na hladkém vajíčku.

Silná plynulá vibrace v obou vajíčkách1.
Krátká rychlá pulzační vibrace v obou vajíčkách2.
Střídavá rychlá vibrace z jednoho vajíčka do druhého3.
Silná plynulá vibrace vroubkovaného vajíčka, druhé vibruje pulzačně4.
Střídání dlouhých a krátkých vibrací v obou vajíčkách a následně společná delší vibrace5.
Jedno vajíčko vibruje dlouze, druhé krátce a pak obě střídavě krátce6.
Hluboká středně dlouhá vibrace obou vajíček střídavě rychleji za sebou7.
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Voděodolnost

S vibrátorem Double Vibes si můžete vychutnat erotické chvíle ve sprše i ve vířivce. Díky vodotěsnosti mu koupel
neuškodí a vy si můžete bez obav užít opojné kouzlo vodních hrátek.

Design a tvar

Vibrátor působí hravým dojmem a svým tvarem připomíná neposednou žížalu. Po jeho zapnutí se rozvibrují obě
vajíčka, která díky dlouhému silikonovému kabelu nikam neutečou. Každé vajíčko má zpevněnou stopku, se kterou se
vibrátor dobře zavádí do vaginy i zadečku. Pomůcka se dobře drží v ruce a vroubkovaná část se skvěle hodí pro
stimulaci G-bodu.

Materiál

Sametově jemný silikon pohladí kůži intimních partií jako bříška prstů. Prémiový materiál není nepříjemně cítit a
neváže na sebe žádné pachy.

Barva

Výrazná šeříková barva vás okouzlí pozitivní energií i svou divokostí a umocní zážitek z orgasmu.

Rozměry

Párový vibrátor Double Vibes se svými rozměry dobře hodí i pro začátečníky. Velikost vibračních vajíček se skvěle
přizpůsobí vagině bez pocitu silného tlaku nebo zaplnění.

Celková délka vibrátoru: 60 cm
Délka vajíčka s vroubky bez stopky: 7 cm
Délka hladkého vajíčka bez stopky: 7,5 cm
Průměr vajíčka s vroubky: 2,9 cm
Průměr hladkého vajíčka: 3,2 cm
Délka silikonového kabelu: 45,5 cm
Hmotnost: 127 g
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