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Vibrátor z dvojitého silikonu Blue Velvet + dárek Toybag

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete levou zadní. Po hrátkách ho pořádně namydlete,
opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku
všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suchý vibrátor uložte do textilního
pytlíku nebo originální krabičky, aby se nedotýkal ostatních pomůcek ve vašem šuplíku.
Různorodé materiály na sebe chemicky působí a můžou se poškodit.

Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výrobce z části nabitá. Před prvním použitím ji ale dobijte do plna.
Prodloužíte tím životnost akumulátoru. Vibrátor se dobíjí pomocí USB kabelu. Dlouhý kulatý
konektor zastrčte až nadoraz do zaslepené zdířky, kterou najdete na zadní straně rukojeti
kousek nad zlatým proužkem. Opačnou stranu kabelu propojte s powerbankou nebo síťovým
adaptérem na mobilní telefon.

V průběhu nabíjení trvajícího zhruba 90 minut rytmicky problikává dioda ovládacího tlačítka,
která po nabití zůstane svítit. Vibrátor vás při plném výkonu odmění dlouhými 45 minutami
rozkoše.

Ovládání

Jednoduché ovládání si osvojíte během chviličky. Vibrátor zapnete delším podržením špičky jediného ovládacího
tlačítka se znakem královské koruny. Zapnutou pomůcku poznáte podle malé rozsvícené růžové diody, která
problikává v rytmu zvoleného vibračních módu. Ty přepínáte cyklicky krátkými stisky tlačítka. Pokud chcete hračku
vypnout, stiskněte dlouze spodní část tlačítka.

Vibrační programy

Z nabídky 6 vibračních programů si vyberte svůj nejoblíbenější.

1. Klasická vibrace – nízká intenzita
2. Klasická vibrace – střední intenzita
3. Klasická vibrace – nejvyšší intenzita
4. Vzrůstající rychlá pulzní vibrace střídá delší pulzy
5. Vlnovka z postupně vzrůstajících a klesajících klasických vibrací
6. Tři rychlé pulzy střídají dva dlouhé pulzy

Voděodolnost

Vibrátor je voděodolný, proto ho pro hrátkách jednoduše opláchněte pod tekoucí vodou. Do vany si ho sebou ale
neberte, protože by se utopil.
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Design a tvar

Vibrátor s ozdobným zlatým lemem nad rukojetí působí luxusním a nadčasovým dojmem. Svým tvarem nám trochu
připomíná patronu. Vroubkované tělo s buclatou měkkou špičkou slastně promasíruje intimní partie nebo třeba
bradavky. Hračku tak využijete k hýčkání všech erotogenních místeček na těle. Díky kompaktní velikosti se vibrátor
dobře drží v ruce a manipulaci usnadňují i prolisy na lehce rozšířené rukojeti. Pomyslnou třešničkou na dortu je
vystouplé oválné tlačítko z pevného plastu se symbolem královské koruny.

Materiál

Sametově hebký silikon evokující lidskou kůži hýčká pokožku jako nejněžnější pohlazení. Tento materiál na sebe
neváže žádné pachy a nezpůsobuje alergické reakce na kůži. Proto se s ním setkáte často i ve zdravotnictví. Pod
měkkou poddajnou špičkou, kterou jsme měli chuť pořád mačkat jako antistresový míček, se ukrývá pevné jádro z
ABS plastu.

Barva

Spojení noblesní zlaté a elegantní kobaltové barvy působí luxusním dojmem a vyzve vás k prozkoumání každé
erotogenní zóny na těle.

Rozměry

Vibrátor se díky menším rozměrům hodí i pro začátečnice.

Celková délka: 15 cm
Použitelná délka: 11 cm
Průměr v nejširší části: 3,5 cm
Průměr v nejužší části: 2,5 cm
Hmotnost: 104 g
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