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Vibe Therapy KamaSutra silikonový vibrátor

Údržba

Díky voděodolné úpravě zvládnete údržbu vibrátoru během chviličky. Po použití ho důkladně
omyjte teplou vodou a mýdlem a osušte jemným ručníkem. Celý čistící proces by měla zakončit
Dezinfekce pomůcek, která hračku zbaví všech nečistot. I těch, které nejsou na první pohled
viditelné. Suchou pomůcku uložte odděleně od ostatních hraček, aby na sebe jejich materiály
nepůsobily a nemohly se poškodit. Pro tyto účely si vezměte na pomoc originální obal nebo textilní
pytlík.

Nabíjení

Vibrátor napájí dvě AA baterie, které se vkládají do spodní části pomůcky tak, že odšroubujete
rukojeť s ovládacím panelem. Výměnu baterií zvládnete snadno a rychle i jednou rukou. Jen si
dejte pozor, abyste baterie do vibrátoru vložili správně podle znamének „+“ a „–". Zkoušeli jsme,
jak dlouho Vibe Therapy KamaSutra vibruje bez přestávky. Při použití baterií RAVER (ultra alkaline)
vydrží vibrovat bez přestávky na nejvyšší intenzitu vibrací 14 hodin a 47 minut.

Ovládání

Snadné ovládání pomocí dvou tlačítek se rychle naučíte. Pro zapnutí nebo vypnutí vibrátoru krátce
stiskněte menší ovládací tlačítko. Stimulační módy přepnete krátkými stisky většího tlačítka
s vlnovkou. Po zapnutí hračky se rozsvítí obě tlačítka ovládacího panelu.

Vibrační programy

Čtyři pulzní programy ve 3 intenzitách vás zabaví na dlouhé hodiny.

Pulzování v dlouhých intervalech (střídání vibrace a pauzy)1.
Pulzování ve středně dlouhých intervalech2.
Rychlé pulzování v kratších intervalech3.
Opakující se první tři krátké a čtvrtý delší pulzy4.

Voděodolnost

Hračka má pouze voděodolnou úpravu. To znamená, že její silikonové těsnění zvládne jen krátké opláchnutí pod
tekoucí vodou v rámci údržby.

Design a tvar

Rovný, na konci lehce zakřivený vibrátor v růžové barvě působí nadčasově a moderně. Jeho výrazné prolisy při
zasouvání do ženského klína efektivně stimulují vaginu i bod G. Anatomicky tvarovaná rukojeť s ovládacím panelem
zdobená stříbrnou plastovou krytkou se dobře drží v ruce a usnadňuje tak manipulaci s pomůckou.
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Materiál

Díky atestu Státního zdravotního ústavu, který jsme si nechali udělat, se můžete spolehnout na kvalitní materiál a
provedení vibrátoru. Na dotek příjemný klinický silikon propůjčuje pomůcce ohebnost. I přes svůj pružný tvar si však
vibrátor zachovává pevnost a odolnost.

Barva

Světle růžová barva působí romanticky. Navnadí vás k dlouhým hrátkám plných něhy.

Rozměry

Ideální délka i průměr potěší začátečnice i zkušené dámy.

Celková délka: 23,5 cm
Použitelná délka: 18 cm
Průměr vrchní části: 2,7 cm
Průměr střední části: 3,7 cm
Průměr spodní části: 3,9 cm
Hmotnost bez baterií: 195 g
Hmotnost s bateriemi: 241 g
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