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Womanizer Pro magenta

Údržba

Zložte nástavec na klitoris a umyte ho mydlom a vlažnou vodou. V prípade
potreby umyte aj povrch celého prístroja. Po uschnutí dajte do saténového
vrecka, aby sa Womanizer priamo nedotýkal iných erotických pomôcok a
materiály vzájomne nereagovali.

Nabíjanie

Nabíjanie Womanizer trvá zhruba hodinu a pol a podtlakových vĺn si môžete
užívať niekoľko hodín. Pri testovaní sme napočítali skoro 6 hodín! Vzhľadom
k tomu, že hračku používate väčšinou len pár minút, máte na dlho postarané.
Na spodnej strane prístroja odklopte silikónovou krytku a zapojte USB kábel.
Nabíjať môžete napríklad v počítači alebo klasicky v elektrickej zásuvke, keď
použijete koncovku do zásuvky.
Womanizer od výrobcu je nabitý len čiastočne, urobte si čas a poriadne ho
nabite.

Ovládanie

Ovládanie Womanizer zvládnete aj počas orgasmových Tsunami. Pulzný vlny zapnete aj vypnete tlačidlom, ktoré
vyzerá ako zbrúsený Swarovski kamienok (nad ním je nápis on / off) – ihlanovitou tvar je hore sploštený, ale aj tak
môže trochu tlačiť do prsta. Pozor, tlačidlo musíte na 1–2 sekundy podržať, nestačí len krátko stlačiť. Intenzitu
pulzných vĺn (celkom 8 stupňov) prepínate strieborným oválnym tlačidlom s vyrytými nápismi + a - (PLUS a MÍNUS).
Pod tlačidlom nájdete nápis „intensity“.
Po zapnutí začne zobáčik červeno svietiť a prístroj celkom hlučne „priasť“. Tohto zvuku sa neľakajte, po nasatí
klitorisu sa stíši a dosť pravdepodobne budete vy hlasnejší. :)

Vodeodolnosť

Dobrá správa pre všetkých milovníkov sexu vo vode! Womanizer má vodotesný štandard IPX7, čo znamená, že sa
s ním môžete ponoriť do hĺbky jedného metra a užívať si s ním celých 30 minút. Takže vezmite si barometer, stopky a
tri, dva, jedna, štart!

Dizajn a tvar

Tvarom trošku pripomína inhalátor pre astmatikov. Podľa fotiek môže pôsobiť robustne, ale do dlane padnú zaoblené
tvary ako uliate. Z oválneho prístroja vystupuje zobáčik, na ktorý sa nasadzuje násada na nasávanie klitorisu.

Materiál

ABS plast: väčšina prístroja je z tvrdého, ale na dotyk príjemného plastu s hebkým povrchom. Odolný, šetrný a
bez zápachu.
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100% silikón: násady na nasávanie klitorisu – najlepšie hypoalergénny materiál

Farba

Fialová so strieborným nápisom „Womanizer“ na hornej strane a ďalšími nápisy na strane, kombinovaná s tmavšie
vzorovanou fialovočierny (s potlačou kvetín a podobných vzorov pripomínajúcich čipku).

Rozmery

Dĺžka: 12,5 cm
Šírka: 6,2 cm
Menšie nástavec: 1,4 × 1,2 cm
Väčšia nadstavec: 2 × 1,9 cm
Váha: 128 g
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