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Plastový vibrátor Viabra

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete i se zavřenýma očima. Před i po
každých hrátkách ho pořádně namydlete, opláchněte pod proudem čisté vody
a otřete jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu k dokonalosti,
protože zbaví vibrátor i skrytých bakterií. Nakonec suchou hračku uložte do
originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby na sebe materiály ostatních
erotických pomůcek nemohly působit a poškodit se.

Nabíjení

Vibrátor pohání dvě AA baterie, které nejsou součástí balení. Baterie do
pomůcky vložíte tak, že odšroubujete horní část pomyslné šroubovací rukojeti.
Po zasunutí baterií znakem „+“ dolů opět krytku našroubujete zase zpátky na
vibrátor.

Zjistili jsme, že v dílně od výrobce řádil šotek a u některých vibrátorů je papírek
s polohou baterií obrácený naopak. Baterie ale vždy vkládejte znaménkem  „+“
dolů tak, jak uvádíme v odstavci výše.

Ovládání

Ovládání vibrátoru zvládnete levou zadní. Po vložení baterií ale šroubovací rukojeť vždy pevně utáhněte, aby baterie
dobře doléhaly na pružinku ve víčku. Pomůcku zapnete krátkým stisknutím jediného ovládacího tlačítka, které
najdete na šroubovacím víčku. Krátkými stisky přepínáte vibrační programy. Pro vypnutí hračky ovládací tlačítko cca
3 vteřiny dlouze stiskněte. 

Vibrační programy

Z nabídky 10 vibračních programů si vyberte svůj nejoblíbenější.

Klasická vibrace – nízká intenzita1.
Klasická vibrace – střední intenzita2.
Klasická vibrace – nejsilnější intenzita3.
Rychlá pulzní vibrace4.
Rychlou pulzní vibraci střídá dlouhá stupňující se klasická vibrace5.
Rychlé pulzy střídají dlouhé pulzy6.
Bodové pulzy střídá 10 kratších pulzů7.
Konstantní dlouhé pulzy8.
Konstantní rychlé pulzy9.
Rychlé pulzy střídají dlouhé a kratší pulzy10.
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Voděodolnost

Vibrátor má voděodolnou úpravu, kterou oceníte při rychlé údržbě. Do vany nebo sprchy si ho ale neberte. Do
zásobníku na baterii může zatéct voda a pomůcku byste utopili.

Design a tvar

Vibrátor působí jednoduchým a nenápadným dojmem a svým hladkým tvarem nám připomíná kosmickou raketu.
Tato pomůcka s pevným tělem ale spolehlivě vystřelí do orgasmického vesmíru dámy, které si potrpí na přesnou
stimulaci bodu G a klitorisu. Vibrátor se dobře drží v ruce, proto se s ním při hledání citlivých bodů ženského klína
dobře manipuluje.

Materiál

Zjemněný povrch vibrátoru z ABS plastu hýčká jemnou kůži jako samet. Plastové jádro pomůcky taky výborně přenáší
vibrace, které intenzivně prokrví celé pánevní dno.

Barva

Světle fialová barva působí pozitivním dojmem a naladí vás na vlnu žhavého experimentování.

Rozměry

Menší průměr vibrátoru doporučujeme i začátečnicím.

Celková délka vibrátoru: 18 cm
Použitelná délka: 16 cm
Průměr vibrátoru: 2,7 cm
Hmotnost bez baterie: 97 g
Hmotnost s baterií: 119 g
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