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Tlakový vibrátor Birdie Boo + dárek Toybag

Údržba

Údržba vodotěsného vibrátoru vás dlouho nezdrží. Po každém použití ho
namydlete, opláchněte pod proudem vlažné vody a osušte jemným ručníkem.
Dezinfekce pomůcek hračku zbaví během pár minut všech bakterií, kterých
byste si všimli jen pod mikroskopem v laboratoři. Suchý vibrátor uložte do
původní krabičky nebo textilního pytlíku, aby se materiály ostatních hraček v
šuplíku rozkoše nedotýkaly a nemohly na sebe vzájemně chemicky působit.

Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výrobce z části nabitá, ale doporučujeme ji před
prvním použitím dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie.

Vibrátor se dobíjí přes USB kabel moderním magnetickým systémem Click &
Charge. Jeden konec kabelu s konektorem zapojte do adaptéru na mobilní
telefon nebo do powerbanky. Na druhé straně kabelu najdete dva magnetické
plíšky, které přitiskněte ke kovovým puntíkům na spodní části vibrátoru.

Nabíjení pomůcky vám zabere 80 min (hlavní ovládací tlačítko problikává) a s
plně nabitým vibrátorem (kontrolka po nabití konstantně svítí) si užijete 1,5
hodiny slasti.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí dvou tlačítek zvládnete i potmě. Delším stisknutím hlavního ovládacího tlačítka za
doprovodu fialového podsvícení zapnete i vypnete tlakovou stimulaci v obou hubičkách na klitoris zároveň. Krátkými
stisky přepínáte intenzitu režimu.

Delším podržením tlačítka se znakem vlnovky spustíte nebo naopak vypnete vibrační programy v rukojeti (tlačítko se
rozsvítí fialovou barvou). Krátkými stisky přepínáte vibrační programy.

Tlakové dráždění i vibrační programy přepínáte cyklicky, to znamená, že se po přepnutí 10. režimu vždy zase
proklikáte k základnímu módu. U vibrátoru Birdie Boo si můžete vybrat, jestli chcete mít zapnutou jen tlakovou, nebo
vibrační část, anebo obě najednou.

Vibrační programy

Z nabídky 10 vibračně pulzních módů se při masturbaci ani společných hrátkách nudit nebudete.

1. Klasické vibrace – nízká intenzita
2. Klasické vibrace – střední intenzita
3. Klasické vibrace – nejvyšší intenzita
4. Rychlá pulzní vibrace
5. Delší pulzní vibrace
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6. Dlouhé pulzy střídají krátké a rychlé pulzy
7. Čtyři rychlé pulzy střídají dva dlouhé pulzy
8. Vlnovka ze slabších a silnějších vibrací
9. Čtyři krátké pulzy střídají dva dlouhé pulzy
10. Rychlé střídání slabší a silnější vibrace

Voděodolnost

Tlakový vibrátor má vodotěsnou úpravu, proto si s ním vychutnejte orgasmus ve sprše nebo vaně plné vody.

Design a tvar

Vibrátor působí sofistikovaným dojmem a svým tvarem připomíná delfína. Na hřbetu pomůcky najdete, kromě
ovládacího panelu, klasickou stimulační hubičku na dráždění klitorisu. Uvnitř druhé tlakové části se ukrývá tenká
silikonová tyčinka, která spolu s tlakovými vlnami rytmicky poklepává na klitoris. Vibrační rukojeť se dvěma zobáčky,
která se dobře drží v ruce, rozmazlí ženský i mužský klín nebo bradavky.

Materiál

Na dotek hebký silikon si zamilujete po prvním pohlazení. Tento kvalitní neporézní materiál nezpůsobuje alergické
reakce na kůži, proto se používá i ve zdravotnictví nebo kosmetice.

Barva

Temně fialová barva vás dobije energií a svádí k experimentování a hýčkání každého kousku těla jemnými doteky i
žhavými polibky.

Rozměry

Tlakový vibrátor Birdie Boo se pohodlně vejde do dlaně a schováte ho do každého šuplíku nebo kabelky.

Celková délka vibrátoru: 15,7 cm
Šířka vibrátoru: 3,5 cm
Průměr klasické hubičky: 1,5 cm
Průměr hubičky s tyčinkou: 2 cm
Hmotnost: 117 g
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