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Realistický vibrátor s prísavkou z dvojitého silikónu
Pipedream King Cock Gigant s diaľkovým ovládačom

Údržba

Vodotesný vibrátor umyjete raz dva. Pred aj po každom použití ho poriadne
namydlite a potom opláchnite teplou vodou. Dezinfekcia pomôcok zbaví povrch
hračky aj tých najmenších nečistôt, ktoré by ste si všimli jedine pod
mikroskopom. Stačí ju nastriekať na povrch, nechať minútu pôsobiť a potom
umyť. Nakoniec pomôcku osušte uterákom a schovajte ju do textilného vrecka
alebo originálnej krabičky. Všetky erotické hračky skladujte oddelene.
Zabránite tak tomu, aby na seba pri dotyku rôznorodé materiály chemicky
reagovali a poškodzovali sa.

Nabíjanie

Vibrátor posiela výrobca z cca 90% nabitý, napriek tomu ho radšej pred prvým
použitím nabite do plna. Predĺžite tým životnosť aj výdrž akumulátora. Na
nabíjanie použite priložený USB kábel, ktorý nájdete v balení. Jeho magnetickú
koncovku pripojte k dvom strieborným výčnelkom na spodnej strane prísavky a
druhý koniec zapojte do powerbanky alebo cez sieťový adaptér rovno do
elektrickej zásuvky a počkajte cca 110 minút, kým sa hračka nabije. Počas
dobíjania bliká červená kontrolka pod ovládacím tlačidlom. Vo chvíli nabitia
zostane svietiť. Na jedno nabitie potom zvládne vibrátor fungovať až 150 minút
v kuse.

Diaľkový ovládač dobijete rovnakým spôsobom ako vibrátor. Počas nabíjania, ktoré trvá cca 2 hodiny svieti červená
kontrolka pod ovládacím tlačidlom. V momente nabitia dióda zhasne a ovládač vydrží v prevádzke 10 hodín.
 

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou jedného tlačidla sa rýchlo naučíte. Pre zapnutie alebo vypnutie vibrátora podržte
ovládacie tlačidlo po dobu cca 2 sekúnd. Pri zapnutí sa nad tlačidlom rozsvieti červená dióda, ktorá uvedie hračku do
pomyselného pohotovostného režimu. Aby sa vibrátor rozvibroval, musíte ešte raz krátko stlačiť tlačidlo a spustiť
prvý vibračný program. Krátkymi stlačeniami sa potom preklikáte všetkými desiatimi vibračnými režimami. Červená
dióda sa pri každom prepnutí programy na chvíľu rozsvieti a vzápätí potom sama zhasne.

Vibrátor môžete ovládať aj pomocou diaľkového ovládača, ktorý má jedno tlačidlo. Najskôr ale zapnite pomôcku cez
jej ovládacie tlačidlo na tele a potom už len krátkymi stlačeniami prepínajte vibračné programy cez ovládač. Keď
tlačidlo diaľkového ovládania podržíte cca 2 sekundy, vibrátor vypnete.
 

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Vibračné programy

Na ceste za orgazmom vás odprevadí 10 vibračných programov.

Klasická vibrácia nízkej intenzity1.
Klasická vibrácia strednej intenzity2.
Klasická vibrácia vysokej intenzity3.
Rýchla pulzná vibrácia4.
Jeden dlhý pulz vystrieda guľometná paľba niekoľkých krátkych pulzov5.
Jeden dlhý pulz vystriedajú tri kratšie a potom päť ultra krátkych, rýchlych pulzov6.
Striedanie nízkej a vysokej intenzity vibrácií7.
Pomaly sa znižujúcu intenzitu vibrácií vystriedajú štyri dlhé pulzy8.
Striedanie rýchlych, stredne rýchlych a pomalých pulzov9.
Sinusoida – postupne sa zvyšujúca a znižujúca intenzita vibrácií10.

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodotesný. Doprajte si preto divoké prirážanie tiež pod horúcimi kvapkami sprchy alebo sa naložte do
vane.

Dizajn a tvar

Na prvý pohľad vás zaujmú XL rozmery, ktorými sa vibrátor pýši. Napriek tomu sa dobre drží v ruke a jeho pevná
prísavka drží na každom hladkom povrchu. Tiež pekne sedí v strap-one. Detailne spracované žilkovanie aj vrásky na
špicatom žaludi podčiarkujú realistické prevedenie pomôcky, ktorá nadchne každého, kto túži po maximálnom
zaplnení.

Materiál

Vibrátor z hodvábne jemného a mäkkého dvojitého silikónu, ktorý vierohodne napodobňuje ľudskú kožu, si zamilujete
hneď po prvom pohladení. Jeho pevné, ale pružné telo sa ľahko prispôsobí uhlu vášho tela v každej polohe. Tento
prémiový silikónový materiál nadchne aj svojimi hypoalergénnymi a neporéznymi vlastnosťami, kvôli ktorým sa ľahko
čistí a udržuje. Hojne sa preto používa aj v lekárstve a kozmetickom priemysle.

Farba

Svetlo béžová farba umocňuje realistické prevedenie, vďaka ktorému vibrátor pripomína nadpriemerne obdareného
Európana, s ktorým by si chcel v posteli povystrájať každý.

Rozmery

Nadpriemerné rozmery oslnia skúsených hráčov, ktorí milujú maximálne vyplnenie vagíny aj análka.

Celková dĺžka: 25 cm
Použiteľná dĺžka: 23 cm
Najmenší priemer pod žaluďom: 3,7 cm
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Najväčší priemer: 5 cm
Priemer prísavky: 7,8 cm
Rozmery diaľkového ovládača: 5,5 x 4 cm
Hmotnosť vibrátora: 499 g
Hmotnosť ovládača: 24 g
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