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Sqweel XT pro muže

Údržba

S klasickou dezinfekcí si vystačíte, ale jestli jí nemate zrovna po ruce, umyte jí
pod vodou s kapkou mýdla.

Nabíjení

Nabíjení USB: kruhovou koncovku zasuňte do spodní části stimulátoru (kruhový
otvor bílo-modré barvy). USB konec připojte k počítači, nabíječce telefonu,
autonabíječce nebo k powerbance. Při nabíjení bílo-modrý otvor svítí, po
úplném nabití zhasne. Nabíjení trvá cca 3 hodiny (výrobce uvádí 2 hodiny).
V našem testu vydržely jazýčky kmitat 2,5 hodiny v pulzním režimu (výrobce
uvádí cca hodinu).

Ovládání

Na levé boční straně squeelu jsou dva spínače, jejich současným delším podržením se stimulátor spustí, pak se
opakovaným stiskem levého nebo pravého tlačítka přepínají programy. Pro vypnutí je zapotřebí opět déle podržet
obě tlačítka. Po spuštění se jazýčky točí v kruhu podle zvoleného programu. Jejich hlazení je příjemné a jistě účinné.
ovládá se dvěma šipkami na boku (při zapnutí se musí zmáčknout obě šipky najednou a vypnutí je to stejné

Vibrační programy

3 klasické vibrace + 3 pulzní programy

Pulzní programy:

1 – pomalé roztočení + 2 krátké pulzní přechody + zrychlení roztočení + 2 krátké pulzní přechody – opakuje se to

2 – točení na pět dob od nejslabší po nejsilnější (něco jako valčík – raz, dva, tři) – opakuje se to

3 – dlouhé točení s dvěma pulzními krátkými přechody – opakuje se to

vibruje v obvodu kruhu, vibrace nejsou moc silné (jazýčky jemné), hlučnější

Voděodolnost

Pomůcka není vodotěsná, proto si s ní ve vaně nevyhrajete, ale pod tekoucí vodou s trochou opatrností ji v klídečku
umyjete na další hrátky.
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Design a tvar

Ergonomický, padne do dlaně (levé i pravé). Squeel vypadá jako nějaká větší plochá baterka, s tím, že spodní část
(rukojeť) je zůžená, nahoře je squeel rozšířený s kruhovým otvorem vyplněným po celém obvodu malými něžnými
jazýčky :)

Materiál

Hladký hebký silikon, po stranách zdrsněný pro pevnější uchopení (drží, i když máte ruku od gelu).
Převážně silikon – obal (černý), jazýčky (bílé), jen kruh je zpevněný ABS plastem (modrá barva).

Barva

Převážně černá matná s bílými jazýčky a modrým obvodem vnitřního kruhu.

Rozměry

Délka stimulátoru: 16 cm
Šířka rukojeti: 4,8 cm
Tloušťka: 3,6 cm
Průměr stimulačního kruhu: 5,3 cm
Délka jazýčků: 1,7 cm
Šířka jazýčků: 2 cm
Délka nabíjecího kablíku: 80 cm
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