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Hudební vibrátor OhMiBod 3.OH Panty Vibe

Údržba

Opláchněte hračku pod teplou vodou s kapkou mýdla a nechte uschnout.
Snažte se zkrátit pobyt pod vodou na nezbytné minimum, abyste vibrátor
nepoškodili. Jako tečka na závěr poslouží Dezinfekce pomůcek, se kterou
budete mít jistotu, že je hračka 100% čistá a připravená na další párty.
Skladujte OhMiBod v saténovém pytlíku, tam mu bude nejlépe.

Nabíjení

Jak OhMiBod, tak ovladač je dobíjecí. Proto ušetříte peníze za kupování nových baterií a navíc i životní prostředí.
Trochu nás mrzí, že součástí balení je pouze jeden kabel, proto musíte obě věcičky nabíjet zvlášť.

Doporučujeme vždy nabít před prvním použitím, i když se vám může zdát, že je pomůcka od výrobce plně nabitá.
Zaručíte si tak delší životnost hračky a prodloužení výdrže baterie.

Plánujete návštěvu klubu? Raději hoďte OhMiBod nabíjet noc předem a ovladač pak přes den. Nestane se vám, že by
se hračka v nejlepším vybila. Nabíjení poznáte podle blikající kontrolky. Jakmile kontrolka dobliká, OhMiBod je
připravený na divokou jízdu.

Obě části se nabíjí zhruba hodinku a půl, což uvádí jak výrobce, tak jsme si to ověřili i my ve sloním týmu. Vibrátor
vydrží vkuse vibrovat asi hodinu. Zhruba za 35 minut začne výkon slábnout, ale ne nijak drasticky, tak o třetinu.
Pokud ho nepoužíváte v kuse, nemáte šanci si toho všimnout. Ze zkušeností doporučujeme nabíjet průběžně, aby
hračka byla vždy připravena v plné polní na další jízdu.

Ovládání

Ovládání je snadné a osvojíte si ho raz dva. Stiskněte tlačítko pro zapnutí po dobu tří sekund na ovladači i na
samotném OhMiBodu. Teď je hračka připravená na experimentování. Se samotným OhMiBodem už nebudete nic
dělat. Vložte si ho do kalhotek a užívejte si.

Na ovladači kromě tlačítka pro vypnutí najdete ještě tři další. Tlačítko se šipkou ovládá vibrace pomocí stisku.
OhMiBod bude vibrovat tak dlouho, dokud budete držet prst na tlačítku. Uvidíte, že z téhle funkce bude u vytržení váš
partner, protože vibrace bude mít v plné režii on.

Dalším tlačítkem jsou vibrační programy. Po stisknutí se vám zapne první program. Stejným tlačítkem se proklikáte
všemi 5 přednastavenými programy.

A poslední tlačítko s obrázkem zvuku aktivuje mikrofon a vibrátor bude „hrát“ do rytmu hudby. Tímto tlačítkem
můžete regulovat citlivost mikrofonu. Podle toho, jak svítí kontrolka na vypínači, poznáte citlivost mikrofonu. Pokud
svítí nejméně, mikrofon není tak citlivý, když svítí hodně, mikrofon reaguje i na jemnější zvukové podněty. Pokud
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chcete vibrátor i ovladač vypnout, zase podržte tlačítko pro vypnutí/zapnutí po dobu tří sekund.

Rozdíl mezi vibracemi spuštěné dálkovým ovládáním a hudebním režimem je pouze ve frekvenci vibrací. Intenzita je
stejná, akorát dálkovým ovládáním máte vibrace lépe pod kontrolou. U hudby nevíte, co a kdy přijde a musíte se
spoléhat na decibely konkrétní skladby.

Vibrační programy

Kromě klasických 5 vibračních programů OhMiBod reaguje na hudbu a vibruje do rytmu. Zatančete si s OhmiBodem
romantický ploužáček, případně to rozbalte na pořádnou metalovou pecku… Nebo svěřte ovladač do rukou partnerovi
a pomocí tlačítka, na kterém je vyobrazena šipka, ho nechte, ať sám stiskem určí délku vibrací. Bude vás trápit
krátkým zavibrováním nebo dlouhou, táhlou vibrací?

Klasické vibrace1.
Pulzní program – pomalejší pulzy2.
Pulzní program – rychlejší pulzy3.
Pulzní program s vibrací – deset pulzů a dlouhá vibrace4.
Pulzní program – rychlé a krátké pulzy, jako dopadající míček na zem5.

Voděodolnost

Do aquaparku si s sebou OhMiBod raději neberte. Výrobce uvádí, že je hračka sice voděodolná, ale pouze na rychlé
opláchnutí pod vodou. Na vodní řádění jsme si proto netroufli…

Design a tvar

OhMiBod má krásný tvar malé lodičky, která vám vpluje do kalhotek, a nebudete o ní vědět do té doby, než
zapnete vibrace. Navržený tak, aby stimuloval klitoris i vaginální okolí. Dálkové ovládání padne do ruky. Celá sada
působí luxusním dojmem.

Materiál

Vrchní část OhMiBodu pokrývá silikonová vrstva. Když přejedete prstem po vibrátoru, máte pocit, že se dotýkáte
sametu. Spodní část a dálkové ovládání jsou vyrobené z pevného ABS plastu. Hladký materiál v kalhotkách
nezadrhává. Jednoduše ho vsunete i vysunete z černých krajkových kalhotek. Ty můžete uchovávat v přiloženém
saténovém sáčku.

Barva

Růžová působí rozverně, černá je zase barva noci. Toto spojení si koleduje o divokou párty plnou vzrušení, kdy se
vám bude chtít domů až za svítání…

Rozměry

Tak akorát do kalhotek. OhMiBod má kompaktní rozměry, díky kterým bude nošení příjemné a pohodlné. Kalhotky
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mají UNI velikost, takže nesedí každému typu postavy. Nejlépe se v nich bude cítit žena, která běžně nosí
konfekci S–M.

Celková délka OhMiBodu: 7,7 cm
Šířka výběžku na klitoris vodorovně a svisle: 2 cm a 2,6 cm
Šířka zadní části: 3,5 cm
Délka ovladače: 6 cm
Hmotnost vibrátoru: 31 g
Hmotnost ovladače: 17 g
Obvod boků kalhotek: 68–95 cm
Výška kalhotek: 22,5 cm
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