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Minivibrátor ChaCha + dárek Toybag

Údržba

Údržba vodotěsného vibrátoru vám bude trvat jen pár minut. Před i po každém
použití pomůcku pečlivě namydlete a opláchněte proudem teplé vody.
Dezinfekce pomůcek je při čištění hraček už jen pomyslná třešnička na dortu,
protože odstraní i mikroskopické nečistoty, kterých byste si pouhým okem
nevšimli. Po omytí hračku pečlivě osušte ručníkem a nakonec vibrátor vložte do
textilního pytlíku nebo originální krabičky tak, aby se ve vašem šuplíku slasti
nedotýkal jiných erotických hraček. Různorodé materiály na sebe často
chemicky reagují a poškozují se.

Nabíjení

Výrobce sice posílá vibrátor cca z poloviny nabitý, přesto ho ale doporučujeme
před prvním použití dobít do plna. Prodloužíte tím jeho životnost i výdrž
akumulátoru. Hračku jednoduše nabijete pomocí magnetického USB kabelu,
který najdete v balení. Stačí, když ploché kovové plíšky přiložíte k těm na
spodní straně vibrátoru a druhý konec kabelu zapojíte přes napájecí adaptér do
elektrické zásuvky nebo powerbanky. Během nabíjení, které trvá cca 70 minut,
bliká bílá kontrolka pod ovládacím tlačítkem. V momentě nabití zůstane svítit.
Na plný výkon pak vibrátor zvládne vibrovat cca 40 minut vkuse.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka si zamilujete. Dlouhým, 2vteřinovým stisknutím vibrátor zapnete. Svůj
pohotovostní režim projeví dvojitým zavibrováním, po kterém se rozsvítí bílá dioda pod ovládacím tlačítkem. Pak už
stačí jen krátkými stisky překlikávat jednotlivé vibrační programy a oddat se rozkoši. Když budete chtít pomůcku
vypnout, stačí zase podržet ovládací tlačítko po dobu cca 2 vteřin a ona se za doprovodu dvojitého zavibrování zase
vypne.
 

Vibrační programy

Celkem 10 vibračních programů vám ukáže cestu do orgasmického ráje.

1. Klasické stálé vibrace nízké intenzity
2. Klasické stálé vibrace střední intenzity
3. Klasické stálé vibrace vysoké intenzity
4. Rychlá pulzní vibrace – „kulometná palba“
5. Středně rychlé pulzní vibrace
6. Dva středně dlouhé pulzy vystřídá jeden dlouhý
7. Dva rychlé pulzy vystřídá jeden dlouhý
8. Stoupající a snižující se pulzy s pauzou mezi cykly
9. Střídání série krátkých a rychlých pulzů
10. Tři pulzní vibrace vystřídá jeden dlouhý pulz
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Voděodolnost

Minivibrátor ChaCha je vodotěsný. Vezměte si ho s sebou do sprchy nebo vany a začněte den ranní rychlovkou v
koupelně. Orgasmus po ránu vás postaví na nohy rychleji než silné černé kafe.

Design a tvar

Díky svému nenápadnému designu, rovnému tvaru a zkosené špičce vypadá vibrátor na první pohled jako rtěnka.
Celkově se hračka dobře drží v ruce, snadno se ovládá pomocí jednoho tlačítka a parádně masíruje vaginu, klitoris,
uzdičku na penisu, varlata nebo bradavky.

Materiál

Pomůcka se vyrábí z pevného, odolného a na dotek dokonale hladkého ABS plastu. Ten vyniká tím, že intenzivně
přenáší vibrace po celé délce vibrátoru, takže se můžete těšit na parádní stimulaci všech erotogenních zón.

Barva

Hravá, pudrově růžová barva vybízí k objevování nových rozkoší a prožívání dobrodružství nejen doma, ale taky v
autě, práci nebo na výletě.

Rozměry

Minivibrátor ChaCha schováte do každé kabelky nebo kapsy u saka.

 Celková délka: 10,2 cm
 Maximální průměr: 2,3 cm
 Hmotnost: 51 g
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