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Vibrátor Motorhead Ace of Spades

Údržba

Omyjte mýdlem a vlažnou vodou. Dezinfekce pomůcek dotáhne vše k naprosté čistotě.Nastříkejte,
nechejte pár minut působit a opláchněte vodou. Po oschnutí uložte mezi ostatní hračky tak, aby se
vzájemně nedotýkaly.

Nabíjení

3 mikrotužkové AAA baterie vložte podle nákresu do vibrátoru po odšroubování uzávěru. Koncert na
jedny baterie trvá přibližně dvě hodiny. Záleží ale na typu resp.kvalitě baterií.

Ovládání

Měkkým černým tlačítkem zespoda vibrátoru. Krátkým stiskem zapnete vibrace a přepínáte
jednotlivé programy. Delším stiskem vibrace vypnete. Vibrátor si „pamatuje“ program, kterým jste
skončili (nejspíš váš nejoblíbenější), takže při dalším zapnutí se automaticky spustí poslední puštěný
program. No, není to skvělé?

Vibrační programy

1. Klasické nejslabší vibrace (i tak jsou silnější než nejsilnější vibrace většiny vibrátorů)
2. Klasické středně silné vibrace
3. Klasické nejsilnější vibrace
4. Pulzní program: 2 krátké pulzy + 1 dlouhý
5. Pulzní program: rovnoměrné krátké pulzy
6. Pulzní program: střídání silnějšího a slabšího pulzu
7. Pulzní program: postupně zesilující se vibrace

Voděodolnost

V našem testu voděodolnosti obstál Motorhead na jedničku, takže si s ním klidně střihněte nějaký song ve sprše nebo
ve vaně.

Design a tvar

Klasický tvar vibrátoru se zúženou špičkou, zcela hladký bez vytvarovaného žaludu a žilek.

Materiál

ABS plast – bez ftalátů a latexu, tvrdý a zcela neohebný, ale hebký a příjemný na povrchu + měkké gumové ovládací
tlačítko.
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Barva

Matná černá se stříbrným potiskem (logo Motorhead).

Rozměry

Celková délka: 18,5 cm
Použitelná délka: 15 cm
Průměr: 3 cm
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