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Womanizer Duo tlakový vibrátor na bod G

Údržba

Díky vodotěsnosti bude čištění Womanizeru Duo hračkou. Stačí ho po použití
namydlit a opláchnout pod vlažnou vodou. Hubičku jemně očistěte pomocí
vatové tyčinky. Dezinfekce pomůcek by se měla použít před prvním použitím
i po každém dalším. Zbaví vás i mikroskopických znečištění, kterých byste si
všimli jen pod mikroskopem. Po osušení uložte Womanizer Duo do pytlíčku, aby
jeho silikonový materiál nezreagoval s ostatními pomůckami.

Nabíjení

Doporučujeme před prvním použitím pomůcku nabít. Prodloužíte tím výdrž baterie i její životnost. S inovativní
technologií Click ‚N‘ Charge bude nabíjení hračkou. USB kabel přiložíte ke dvěma magnetickým plíškům, které
najdete na zadní straně ovládací části vibrátoru, a druhý konec nabíjecího kabelu připojíte k powerbance nebo přes
adaptér do elektrické zásuvky. Nabíjení signalizuje Womanizer Duo blikáním bílé diody uvnitř hubice, která se při
plném nabití vypne. Nabíjení trvá cca 2,5 hod. Při nejvyšší intenzitě vibrací a tlakových vln zvládne vibrátor fungovat
cca 50 minut.

Ovládání

Intuitivní ovládání si rychle osvojíte. Jen se vám při prvním seznámení může stát, že budete marně hledat tlačítko pro
zapnutí/vypnutí vibrátoru. Proto vám poradíme, že toto tlačítko najdete na spodní straně vibrátoru pod magnetickými
plíšky pro nabíjení. To krátce zmáčkněte jak pro zapnutí, tak pro vypnutí.

Intenzitu tlakových vln ovládáte tlačítkem „víru“ a tlačítkem mínus níže ve stejné linii. Intenzitu vibrací nastavíte
tlačítkem „vibrace“ a klávesou mínus ve stejné linii níže pod tlačítky ovládajícími tlakovou stimulaci.

Vibrační programy přepínáte nejspodnějším tlačítkem na ovládání Womanizeru.

Womanizer přichází s inovativním Pleasure Air režimem – okamžitým vypnutím všech funkcí po oddálení hubičky
od klitorisu. Tato funkce se hodí ve chvílích, kdy jste nečekaně vyrušeni, nebo ve chvílích, kdy se rozhodnete věnovat
partnerovi bez myšlenek na to, že Womanizer Duo musíte vypnout. Pro návrat k nastaveným funkcím pomůcku
jednoduše vraťte do pozice, kdy opět stimuluje klitoris. Pleasure Air režim se spustí, i když je Duo ve vagině, pouze se
stimulační hlavou posunutou bokem od klitorisu.

Zapnutí a vypnutí Pleasure Air režimu: po dobu 2 vteřin zmáčkněte najednou tlačítko + a – pro ovládání intenzity
tlakových vln.

Stand by mode: Womanizer se automaticky „uspí“ v posledním nastavení vibrací/tlaku po 10 minutách, kdy zůstane
zapnutý a „odložený“ bokem. Pokud je baterie slabší, Stand by mode se zapne po 5 minutách nepoužívání.
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Upozornění: před použitím odstraňte z klitorisu piercing, může se stát, že bude bránit v přenášení tlakových vln
z hubičky.

Vibrační programy

Celkem 10 vibračních programů vás provede slastiplnou cestou až k vytouženému vrcholu.

Klasické vibrace1.
Rychlé pulzy2.
Vibrační vlnovka, cyklus od jemných po intenzivní vibrace3.
2 delší pulzy + 3 rychlé4.
10 delších pulzů + série krátkých pulzů5.
Delší vibrační vlnovka s důrazem na intenzivní konec cyklu6.
Pulzní vlnovka, od nejslabších po intenzivní7.
Mělké pulzy podložené vibracemi8.
Střídání 3 různých intenzit pulzů9.
Srdeční tep10.

Voděodolnost

Womanizer Duo dostal do vínku vodotěsnost, díky které se z něj při vodních hrátkách stane zkušený predátor, který
ukořistí každý ženský orgasmus.

Design a tvar

Tvarem Womanizer Duo připomíná trochu kosmickou loď. Na elipsovitou hlavu s ovládacím panelem a hubičkou se
napojuje anatomicky tvarovaný bumerang s rozšířenou špičkou, která skvěle doléhá na bod G. Celkově vás pomůcka
nadchne svým originálním dojmem a tím, jak skvěle se drží v ruce.

Materiál

Kombinace pevného jádra z ABS plastu a silikonového povrchu vás nadchne svými vlastnostmi. Plast intenzivně
přenáší vibrace a silikon se zase díky neporéznosti snadno udržuje a dobře vodí teplo.

Barva

Womanizer Duo ve dvou barevných provedeních vás omámí nádechem luxusu.

Černá barva se zářivým, zlatým prstencem zahalí vaše sny a touhy do temného závoje tajemství.
Vínově rudá barva se zlatým prstencem rozproudí krev v žilách. S chutí se vrhnete do objevování nových
dobrodružství.

Rozměry

Rozměry kopírují anatomii ženského těla. Díky tomu Womanizer Duo dolehne tam, kde má, a vymrští ženu do
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orgasmického nebe.

Celková délka: 19,2 cm
Použitelná délka: 11 cm
Max. použitelný průměr: 3,3 cm
Průměr hubičky: 1,5 cm
Celková šířka: 12 cm
Hmotnost: 268 g
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