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Silikonový vibrátor G Spotix

Údržba

Údržbu vodotěsného vibrátoru zvládnete během chviličky. Stačí ho po orgasmu pořádně
namydlit, opláchnout pod tekoucí vodou a osušit jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek
dotáhne očistu do konce a zbaví hračku všech nečistot, kterých byste si všimli jen pod
mikroskopem. Suchou pomůcku uložte do textilního pytlíku nebo originální krabičky, aby se
nedotýkala ostatních hraček ve vašem šuplíku. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a
můžou se poškodit.

Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výrobce z části nabitá. Před prvním použitím ji ale dobijte do plna.
Prodloužíte tím životnost baterie. Vibrátor se dobíjí pomocí rychlého magnetického systému Click
‚n‘ Charge. Jednu stranu USB kabelu přiložte ke dvěma kovovým bodům, které najdete na zadní
straně vibrátoru, kousek nad rukojetí. Opačnou stranu kabelu pak zastrčte do síťové nabíječky
pro mobilní telefon nebo powerbanky.

Nabíjení hračky trvá 90 min. V průběhu této doby bliká dioda ovládacího tlačítka, která po nabití
vibrátoru zůstane svítit. Potom vás pomůcka při plném výkonu odmění 50 min. slasti.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka na rukojeti pochopíte na první dobrou. Vibrátor se zapíná i vypíná jeho
delším zmáčknutím. Zapnutou hračku poznáte podle rozsvíceného tlačítka. To pak problikává v rytmu vibračních
módů, které přepínáte krátkými stisky tlačítka. Stimulační režimy se ovládají cyklicky. To znamená, že se od
posledního módu vrátíte plynule zase k tomu prvnímu.

Vibrační programy

Z nabídky 7 vibračních programů si vyberte svůj nejoblíbenější.

1. Klasická vibrace – nejnižší intenzita
2. Klasická vibrace – střední intenzita
3. Klasická vibrace – nejsilnější intenzita
4. Vzrůstající rychlá pulzní vibrace střídá delší pulzy
5. Vlnovka z postupně vzrůstajících a klesajících klasických vibrací
6. Tři rychlé pulzy střídají dva delší pulzy
7. Kulometnou palbu střídají rychlé pulzy

Voděodolnost

Vibrátor je vodotěsný. Dámy si proto dopřejí orgasmické chvilky i ve sprše nebo vaně plné vody.
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Design a tvar

Vibrátor s hladkým tělem působí kompaktním dojmem a svým tvarem nám připomíná hokejku. Výrazně zahnutá
špička s kruhovými prolisy spolehlivě zacílí a promasíruje bod G, který patří k nejcitlivějším místečkům ženské vaginy.
Ovládací tlačítko najdete šikovně umístěné ve spodní části rukojeti. Hračka se zlatou rukojetí se dobře drží v ruce a
ve sbírce hraček ji nepřehlédnete.

Materiál

Sametově hebký silikon evokuje lidskou kůži, proto si ho zamilujete po prvním pohlazení. Tento prémiový materiál na
sebe neváže žádné pachy, je šetrný k tělu a nezpůsobuje alergické reakce. Setkáte se s ním proto i ve zdravotnictví
nebo kosmetickém průmyslu. Rukojeť a jádro vibrátoru z tvrdého ABS plastu propůjčují pomůcce pevný tvar.

Barva

Elegantní tmavě zelená a luxusní zlatá barva působí noblesním dojmem a doprovodí do orgasmických výšin i náročné
ženy se smyslem pro detail.

Rozměry

Vibrátor si díky jeho menším rozměrům vychutnají začátečnice i zkušené dámy.

Celková délka: 15,5 cm
Použitelná délka: 9,7 cm
Průměr špičky: 2,8 cm
Nejširší průměr: 2,8 cm
Hmotnost: 82 g
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