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Womanizer Premium II tlakový vibrátor + dárek Toybag

Údržba

Jednoduchou údržbu zvládnete mávnutím kouzelného proutku, protože je
Womanizer vodotěsný. Po akci vibrátor umyjte mýdlem a opláchněte teplou
vodou. Dezinfekce pomůcek dotáhne celé čištění k dokonalosti. Suchou hračku
uložte do nočního stolku odděleně od ostatních pomůcek tak, aby na sebe
materiály vzájemně nepůsobily a nemohly se poškodit. Super bude originální
obal nebo textilní pytlík, který najdete v balení.

Nabíjení

Před prvním použitím nabijte Womanizer do plna. Odvděčí se vám pak dlouhou
výdrží baterie. Nabíjí se pomocí magnetického USB kabelu, který jedním
koncem připojíte ke dvěma kovovým bodům na špičce Womanizeru a druhý
konec pak strčíte do powerbanky nebo přes adaptér do elektrické zásuvky.
Průběh nabíjení signalizují diody, které se v pravidelném cyklu postupně
rozsvěcují a zhasínají. Plné dobití poznáte cca po 2 hodinách podle rozsvícení
všech tří diod. Na jeden zátah vám pak Womanizer Premium dopřeje až
3 hodiny zábavy.

Ovládání

Trochu složitější ovládání nakonec zvládnete i poslepu. Womanizer zapnete nebo vypnete asi dvouvteřinovým
podržením tlačítka ON/OFF, které najdete pod třemi diodami na horním hřbetu pomůcky. Rozsvícením kontrolek dává
hračka najevo, že je zapnutá. V tomto okamžiku se spolu se zapnutím aktivoval taky Smart Silence systém neboli
tichý režim. Proto Womanizer Premium II nevydává žádný zvuk. Makat začne až po přiložení ke klitorisu, bradavce
nebo prstu. Pamatujte ale, že při zapínání pomůcky se nesmíte dotýkat stimulační hlavičky. Funkce Smart Silence by
totiž nemusela fungovat správně.

Pro zapnutí nebo vypnutí tichého režimu stačí podržet tlačítko PLUS (+) nebo MÍNUS (-) na cca 2 vteřiny. Pokud
tichý režim nefunguje, zkuste nejdřív Womanizer vypnout a pomocí USB kabelu ho nechte nabíjet po dobu několika
sekund. Tímto způsobem se pomůcka tzv. resetuje. To samé musíte udělat taky při každé výměně hubičky nebo jejím
opětovném nasazení po čištění. 

Intenzitu tlakových vln si hravě změníte pomocí tlačítek PLUS (+) a MÍNUS (-), umístěných cca uprostřed hřbetu
pomůcky. Stačí je vždy jen krátce stisknout a proklikávat se 14 tlakovými programy.

Womanizer Premium II nabízí zajímavou funkci autopilota. Tu spustíte nebo vypnete dvouvteřinovým podržením
tlačítka označeného vlnovkou. Pokud budete chtít jeden ze tří autopilotních režimů změnit, stačí vždy toto tlačítko
krátce stisknout a vyzkoušet další stimulační program. Během funkce autopilota se taky postupně rozsvěcují LED
kontrolky nad vypínacím tlačítkem. Když si nebudete jistí, který autopilotní režim máte zrovna spuštěný, stačí se
podívat na diody.

První tzv. Soft Mode se intenzitou tlakových vln pohybuje někde mezi 1. až 6. programem. Během tohoto režimu
bliká první dioda.
Druhý tzv. Medium Mode nabízí tlakové vlny v rozmezí 6. až 11. programu a jeho spuštění signalizují dvě blikající
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kontrolky.
Třetí tzv. Intense Mode rozmazlí klitoris tlakovými vlnami na úrovni 9. až 14. programu a zároveň vás o svém
spuštění informuje všemi třemi blikajícími diodami. 
 

Voděodolnost

Vezměte si tlakovou pomůcku i k dovádění ve vodě. Díky její vodotěsnosti si to můžete dovolit. Relaxujte s ní ve
vaně, ve sprše, prostě všude, kde zrovna budete mít chuť. Naši testeři si Womanizer vzali taky do vířivky a pořádně
ho otestovali pod vodou.

Design a tvar

Womanizer Premium je krasavec na první pohled. Zaobleným tvarem připomínajícím kapku vody skvěle padne do
ruky. Lemování v barvě zlata podtrhuje celkový dojem luxusního designu. Elegantní balení zaujme každého
zvědavce.

Materiál

Od moderní a luxusní hračky se očekává i prémiová kvalita materiálu, a to Womanizer Premium splňuje. Pevný
ABS plast dodává na bytelnosti a hebká struktura silikonu vás bude nutit neustále se ho dotýkat. Celý vibrátor
podtrhuje ozdobný plastový prstenec.

Barva

Womanizer nabízí celkem tři barevná provedení, která působí luxusním dojmem a dokážou sexuálně poblouznit
všechny vaše smysly. Tajemné dámy si můžou vybrat elegantní černou variantu se zlatým prstencem, vášnivé ženy
intuitivně zvolí rudou kombinaci se zlatým prstencem a romantické duše sáhnou po něžně růžovém provedení
zdobeném stříbrným prstencem.

Černá se zlatými detaily
Červená se zlatými detaily
Růžová se stříbrnými detaily

Rozměry

Pomůcka na první pohled působí trochu mohutným dojmem. Ve skutečnosti se ale pohodlně drží v ruce a při sexu
s partnerem nepřekáží.

Celková délka: 16 cm
Průměr nejširší části: 4,8 cm
Průměr nejužší části: 1,7 cm
Průměr hubičky: 1,5 cm
Hmotnost: 135 g
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