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Realistický vibrátor s prísavkou a semenníkmi Real
Touch

Údržba

Údržbu vodeodolného vibrátora zvládnete aj potme. Po hrátkach ho poriadne namydlite,
opláchnite pod tečúcou vodou a osušte jemným uterákom. Dezinfekcia pomôcok zbaví
hračku všetkých baktérií, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Suchý vibrátor
uložte do originálneho obalu alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkal ostatných
hračiek vo vašom šuplíku. Rôznorodé materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa
poškodiť.

Nabíjanie

Vibrátor vám dôjde z časti nabitý, ale pred prvým použitím ho nabite do plna. Predĺžite
tým aj životnosť batérie. Pomôcka sa dobíja pomocou USB kábla. To znamená, že jednu
stranu zastrčte do zdierky s označením DC. Nájdete ju v spodnej časti vibrátora pod
ovládacím tlačidlom. Druhý koniec kábla s plochým konektorom zapojte do akumulátora
pre mobilný telefón alebo napríklad powerbanky.

Pri testovaní sme zistili, že sa hračka za sprievodu preblikávajúcej diódy nabíja cca 120
min. Po dobití dióda zostane svietiť a vibrátor vibruje 90 min v kuse.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Pomôcku zapnete aj vypnete dlhším podržaním jediného ovládacieho tlačidla
s typickým označením „power“, ktoré nájdete pri pomyselnom koreni hračky cca 2 cm nad prísavkou. Vibračné
programy si volíte krátkym stlačením tlačidla. Stimulačné režimy sa prepínajú cyklicky. To znamená, že sa po
prepnutí posledného programu vrátite zase k tomu prvému.

Vibračné programy

Cestičkami rozkoše vás prevedie dohromady 10 vibračných programov.

Klasická vibrácia nízkej intenzity1.
Klasická vibrácia strednej intenzity2.
Klasická vibrácia vysokej intenzity3.
Rýchla pulzná vibrácia4.
Rýchlu pulznú vibráciu strieda jeden dlhší pulz5.
Klasickú dlhú vibráciu striedajú tri kratšie a potom päť ultra krátkych, rýchlych pulzov6.
Striedanie nízkej a vysokej intenzity vibrácií7.
Štyri dlhšie pulzy strieda pomaly sa znižujúca intenzita vibrácie8.
Striedanie rýchlych, stredne rýchlych a pomalých pulzov9.
Sinusoida – postupne sa zvyšujúca a znižujúca intenzita vibrácií10.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Vodeodolnosť

Vibrátor má vodeodolnú úpravu, ktorá uľahčí údržbu. Do vane alebo sprchy si ale hračku radšej neberte. Do zdierky
pre USB kábel by mohla zatiecť voda a narobiť viac škody ako rozkoše.

Dizajn a tvar

Vibrátor v designe penisu pôsobí prirodzeným a nadčasovým dojmom. Jeho telo zdobia, okrem výrazného žaluďa a
žilkovania, tiež krásne tvarované semenníky. Pomôcka má kompaktnú veľkosť, preto sa dobre drží v ruke. Spoľahlivá
prísavka drží na všetkých hladkých povrchoch, takže si užite handsfree jazdu alebo pomyselnú švédsku trojku.

Materiál

Kvalitný silikón si obľúbite pre jeho zamatovú hebkosť a neporézny povrch. Silikónový materiál nespôsobuje alergie,
preto sa používa aj v zdravotníctve.

Farba

Telová farba evokuje ľudskú kožu a umocní realistický design pomôcky.

Rozmery

Menšiu veľkosť a priemer vibrátora odporúčame aj začiatočníkom.

Celková dĺžka: 18 cm
Použiteľná dĺžka: 12,7 cm
Priemer žaluďa: 3 cm
Šírka semenníkov: 5,5 cm
Maximálny priemer: 3,6 cm
Priemer prísavky: 5,5 cm
Hmotnosť: 247 g
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