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Realistický silikónový prirážací vibrátor Dirty Dance s
dálkovým ovládačom

Údržba

Údržba vodotesného vibrátora vás veľmi nezdrží. Po akcii ho poriadne namydlite,
opláchnite pod tečúcou vodou a potom ho osušte jemným uterákom. Dezinfekcia
pomôcok zbaví hračku všetkých baktérií, ktoré by ste si všimli len pod
mikroskopom. Suchý vibrátor uložte späť do originálneho obalu alebo textilného
vrecúška, aby sa nedotýkal ostatných pomôcok vo vašom šuplíku. Rôznorodé
materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Nabíjanie

Pomôcka vám príde od výrobcu z časti nabitá. Pred prvým použitím ju ale dobite
do plna. Predĺžite tým životnosť batérie. Vibrátor sa dobíja moderným systémom
Click, n Charge. To znamená, že jeden koniec kábla s magnetickými bodmi
priložíte na kovové špuntíky, ktoré nájdete na spodnej strane semenníkov. Opačný
koniec kábla s plochým konektorom zasuňte do dobíjacieho adaptéra na mobilný
telefón alebo do powerbanky. V priebehu nabíjania pomaly preblikáva ovládacie
tlačidlo oranžovou farbou. Po nabití zostane dióda konštantne svietiť.

Pri testovaní sme zistili, že nabíjanie vibrátora trvá 120 min. Nabitá hračka vás pri
plnom výkone odmení 40 min. rozkoše.

Diaľkový ovládač poháňa jedna AAA mikrotužková batéria, ktorá nie je súčasťou
balenia. Batériu do ovládača jednoducho vložíte tak, že zložíte krytku z jeho
spodnej strany a batériu potom vložíte znakom „- “ dole.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie hračky sa rýchlo naučíte. Vibrátor sa ovláda len jedným tlačidlom, ktoré nájdete na spodnej
strane semenníkov hneď vedľa magnetických bodov na nabíjanie. Hračku zapnete aj vypnete dlhším podržaním
tlačidla. Krátkym stlačením potom spustíte prirážanie. Zapnutú pomôcku poznáte podľa oranžovej podsvietenej diódy
vedľa ovládacieho tlačidla. Stimulačné módy sa ovládajú cyklicky, takže sa po prepnutí posledného programu vrátite
zase k tomu prvému.

Zapnutý vibrátor môžete ovládať aj diaľkovým ovládačom. Hračku roztancujete krátkym stlačením tlačidla so znakom
vlnovky. Rovnakým spôsobom sa preklikáte všetkými ôsmimi prirážacími režimami. Dlhším podržaním tlačidla na
ovládači prirážania zastavíte.

Vibračné programy

Z rozmanitej ponuky 8 prirážacích režimov okorenených štipkou vibrácií si vyberte svoj najobľúbenejší.

1. Rýchle prirážanie
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2. Rýchlejšie prirážanie
3. Tri prirážania s krátkou pauzou
4. Pomalé prirážanie strieda rýchlejšie
5. Štyri prirážania, krátka pauza
6. Päť prirážanie, dlhšia pauza
7. Dva rýchle prírazy, jeden pomalý
8. Tri dlhšie prírazy strieda päť rýchlych prírazov

Vodeodolnosť

Vibrátor Dirty Dance má vodotesnú úpravu, takže si s ním ulovte orgazmus aj vo vani alebo sprchovacom kúte.
Vodné hrátky okorení masturbácii aj partnerský vzťah.

Dizajn a tvar

Vibrátor v nadpriemernej veľkosti pôsobí luxusným a pevným dojmom. Vernú kópiu penisu so žilkovaním, výrazným
tvarovaným žaluďom a semenníkmi v posteli neprehliadnete. Hračka sa aj napriek svojim väčším rozmerom dobre
drží v ruke. Poteší vás aj široká a spoľahlivá prísavka, ktorú prilepíte na všetky hladké povrchy a padne do väčšiny
strap-onov. Doprajete si tak aj pegging. V krabici nájdete okrem magnetického USB kábla aj ergonomicky tvarovaný
ovládač.

Materiál

Hebký a na dotyk mäkký žaluď aj semenníky budete chcieť stále hladkať a stláčať. Silikónový kabátik vibrátora
napodobňuje ľudskú kožu, takže potme skoro nespoznáte, či hladíte erotickú hračku, alebo partnerov penis. Pomôcka
má jadro z ABS plastu, ktorý jej prepožičiava pevný tvar.

Farba

Telová farba vibrátora evokuje odtieň živého penisu. Oddajte sa fantáziám, v ktorých môže hrať hlavnú rolu váš tajný
sexuálny idol.

Rozmery

Vďaka širšiemu priemeru vibrátor parádne zaplní vagínu alebo análik hlavne pokročilejším hráčom.

Celková dĺžka: 21 cm
Použiteľná dĺžka: 15,5 cm
Min. priemer: 3,5 cm
Max. priemer: 4,2 cm
Šírka semenníkov: 6 cm
Priemer prísavky: 6,2 cm
Rozmery ovládača: 8 x 3,7 cm
Hmotnosť vibrátora: 377 g
Hmotnosť ovládača: 17 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

