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Rotační vibrátor Viver Bunny + dárek Toybag

Údržba

Údržbu vodotěsného vibrátoru zvládnete rychlostí blesku. Po orgasmu ho opláchněte pod
tekoucí vodou s kapkou mýdla a osušte jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek dotáhne
očistu do konce a zbaví hračku i skrytých nečistot, kterých byste si nevšimli ani pod lupou.
Suchý vibrátor uložte odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe materiály nemohly
vzájemně působit a poškodit se. Parádní bude textilní pytlík nebo originální obal.

Nabíjení

Pomůcka přišla od výrobce z části nabitá, ale před prvním použitím ji doporučujeme dobít do
plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Vibrátor se dobíjí pomocí magnetického USB kabelu,
který najdete v příslušenství. Plochý konektor zapojte do nabíjecího adaptéru pro mobilní
telefony nebo powerbanky a opačný konec přiložte k magnetickým plíškům na rukojeti
vibrátoru.

V průběhu nabíjení trvajícího dvě hodiny problikává dioda prostředního ovládacího tlačítka
červeně. Po nabití pomůcky se jeho barva změní na zelenou. Výrobce garantuje, že hračka po
nabití vydrží v provozu po dobu 50 minut. My jsme si s vibrátorem užili 90 min slasti.

Ovládání

Ovládání pomůcky chce trochu cviku, ale není to nic, co byste nezvládli. Na ovládacím panelu uprostřed rukojeti
najdete pět tlačítek. Delším stisknutím prostředního ovládacího tlačítka vibrátor zapnete i vypnete. Po zapnutí
vibrátoru se tlačítko rozsvítí zeleně a zůstane svítit, dokud budete mít vibrátor zapnutý.

Krátkým stisknutím levého tlačítka s vlnovkou a číslem 1 za doprovodu zeleného podsvícení spustíte vibrace ve
vaginální části. Krátkým zmáčknutím stejného tlačítka přepínáte vibrační módy. Delším podržením tlačítka vibrace
vypnete.

Krátkým stisknutím pravého tlačítka s vlnovkou a číslem 2 zapnete výběžek na klitoris. Zapnutý výběžek poznáte
podle rozsvícené zelené diody. Vibrační programy se přepínají krátkými stisky. Pro vypnutí výběžku ovládací tlačítko
delší dobu podržte.

Tlačítko s vlnovkou a číslem tři slouží k zapnutí rotace. Spustíte ho za doprovodu zeleného podsvícení krátkým
stiskem a vypnete delším podržením. Rotační programy přepnete krátkým stisknutím stejného tlačítka.

Delším podržením tlačítka climax spustíte do akce všechny tři motorky najednou na plný výkon i rychlost. Po dobu
zapnutí této funkce celý ovládací panel problikává zeleně.
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Vibrační programy

Deset vibračních programů ve vibrátoru i ve výběžku na klitoris doprovází šest rotačních módů.

Vibrační programy

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace nejvyšší intenzity3.
Rychlá pulzní vibrace4.
Čtyři pomalé pulzy a na závěr čtyři rychlé5.
Čtyři pulzy střídají čtyři rychlé pulzy a klasická vibrace6.
Klasická vibrace7.
Čtyři pomalé pulzy zakončené vibrací8.
Pět rychlých pulzů střídají dva pomalé pulzy a klesající pulzní vibrace9.
Pulzní vibrace přecházející do klasické vibrace10.

Rotační programy

Pomalá rotace (doleva)1.
Střední rotace (doleva)2.
Rychlá rotace (doleva)3.
Pomalá rotace (doprava)4.
Střední rotace (doprava)5.
Rychlá rotace (doprava)6.

Vibrační programy ve výběžku na klitoris

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace nejvyšší intenzity3.
Rychlá pulzní vibrace4.
Čtyři pomalé pulzy a na závěr čtyři rychlé5.
Čtyři pulzy střídají čtyři rychlé pulzy a klasická vibrace6.
Klasická vibrace7.
Čtyři pomalé pulzy zakončené vibrací8.
Pět rychlých pulzů střídají dva pomalé pulzy a klesající pulzní vibrace9.
Pulzní vibrace přecházející do klasické vibrace10.

Voděodolnost

Vodotěsnou úpravu ocení milovníci vodních hrátek, kteří rádi zakončí společnou sprchu nebo koupel silným
orgasmem.

Design a tvar

Moderní design pomůcky působí elegantně a uhlazeně. Lehce zaoblená rotační špička a dvojité zakřivení vaginální
části příjemně dráždí bod G. Vibrátor se dobře drží v ruce a ovládací panel na rukojeti s pěti číselně označenými
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tlačítky nepřehlédnete. Výběžek na klitoris s ohebnými oušky evokuje zajíčka.

Materiál

Na dotek hebký silikon si zamilujete pro jeho neporéznost, antialergické vlastnosti a snadnou údržbu.

Barva

Fialová barva působí tajemně a mysticky. Inspiruje vás k odvážnému experimentování, při kterém neudržíte své
touhy na uzdě.

Rozměry

Menší velikost vibrátoru potěší i začátečnice.

Celková délka: 22 cm
Použitelná délka: 11,5 cm
Maximální průměr: 4,3 cm
Minimální průměr: 2,5 cm
Délka výběžku na klitoris: 7,4 cm
Průměr v nejširší části výběžku: 2,5 cm
Hmotnost: 221 g
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