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Realistický rotačný vibrátor z dvojitého silikónu s
diaľkovým ovládaním Real Rock

Údržba

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

Nabíjanie

Pomôcka vám príde od výrobcu vybitá, preto ju pred prvým použitím dobite do
plna pomocou USB kábla. Okrúhly konektor zastrčte až na doraz do zdierky
(počujete cvaknutie), ktorú nájdete na spodnej časti prísavky. Opačný koniec
kábla s plochým konektorom potom zapojte do adaptéra na mobilný telefón
alebo do powerbanky.

Diaľkový ovládač poháňa jedna batéria typu CR2032, ktorú výrobca rovno
vložil do ovládača. Batériu v ovládači ľahko vymeníte. Stačí ľahko sňať zadný
kryt a vložiť ju podľa pokynov znakom „+“ smerom dole.

Vibrátor sa nabíja približne 2 hodiny a počas tejto doby svieti LED dióda pod
ovládacím panelom bielo. Po nabití hračky zhasne kontrolka a potom si môžete
užívať 80 minút rozkoše.

Ovládanie

Rýchlo sa naučíte, ako nástroj používať. Najprv však musíte odomknúť cestovný zámok. Ak to chcete urobiť, stlačte
súčasne obe tlačidlá ovládacieho panela na 4 sekundy, ktoré sa nachádzajú pri koreni vibrátora na opačnej strane
semenníkov. Vibrátor vibruje a krátko valcuje žaluď. Zariadenie zostáva v pohotovostnom režime (nevibruje) a
tlačidlá osvetlené bielymi LED diódami zostávajú rozsvietené. Tlačidlá sú dômyselne ukryté pod silikónom, takže vám
môže chvíľu trvať, kým ich nájdete. Ak chcete cestovný zámok opäť uzamknúť, podržte obe ovládacie tlačidlá opäť
stlačené po dobu 4 sekúnd. Špička vibrátora sa na chvíľu zapne a znova vypne. Po odomknutí cestovného zámku
krátko stlačte spodné tlačidlo, čím uvediete vibrátor do prevádzky. Dlhšie podržanie toho istého tlačidla naopak
zariadenie vypne.

Na vibrátore si môžete vybrať celkom tri funkcie.
1. rotácia + vibrácie
2. vibrácie
3. rotácia

Medzi týmito režimami sa prepína krátkym súčasným stlačením oboch ovládacích tlačidiel. Každému režimu boli
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pridelené stimulačné programy, ktoré sa prepínajú (sprevádzané blikajúcou LED diódou) krátkymi stlačeniami
spodného tlačidla.

Všetky tri funkcie možno meniť aj pomocou funkcie Climax, ktorá sa spustí krátkym stlačením horného tlačidla. Telo
vibrátora sa začne otáčať a intenzívne vibrovať počas 10 sekúnd. Ak chcete túto funkciu vypnúť, znova krátko stlačte
horné tlačidlo. 

Po zapnutí vibrátora (na tele prístroja) môžete hračku ovládať aj na diaľku. Diaľkový ovládač má celkom 2 tlačidlá.
Stlačením menšieho tlačidla (znak napájania) vibrátor zapnete a potom prepnete vibračné režimy. Veľké tlačidlo
spustí funkciu vyvrcholenia, ktorá sa vypne krátkym stlačením menšieho tlačidla. Ak chcete využívať iba vibračné
režimy, musíte najprv stlačiť obe tlačidlá ovládacieho panela na tele vibrátora súčasne. Dlhším podržaním menšieho
tlačidla na ovládacom paneli sa vibrátor vypne.

Vibračné programy

Z ponuky 7 vibračných a 7 rotačných programov si vyberte svoj obľúbený.

Vibračné programy

1. Klasická vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická vibrácia strednej intenzity
3. Klasická vibrácia vysokej intenzity
4. Guľometná paľba
5. Rýchle krátke pulzy
6. Rýchle bodové pulzy strieda jeden slabší a jeden silnejší pulz
7. Dva dlhšie pulzy striedajú tri krátke pulzy

Rotačné režimy

1. Pomalé rotovanie hornej časti vibrátora so žaluďom a vibrácií nízkej intenzity
2. Rýchlejšie rotovanie hornej časti vibrátora so žaluďom a vibrácií strednej intenzity
3. Najrýchlejšie rotovanie hornej časti vibrátora so žaluďom a vibrácií vysokej intenzity
4. Pomalé konštantné rotovanie hornej časti vibrátora skombinované s guľometnou paľbou
5. Rýchlejšie trhavé rotovanie hornej časti vibrátora skombinované s pulznou vibráciou
6. Rýchlejšie rotovanie hornej časti vibrátora skombinované s vlnovkou vibrácií
7. Horná časť vibrátora rotuje v rytme troch krátkych a dvoch dlhších pulzov

Vodeodolnosť

Vibrátor má vodeodolnú úpravu, preto ho po hrátkach umyte pod tečúcou vodou. Do vane si síce hračku vziať
nemôžete, pretože by ste ju utopili, ale vďaka silnej prísavke ju ľahko pripevníte na dlažbu alebo kachličky. Sex v
kúpeľni oživí sólo hrátky aj spoločné vášnivé chvíľky.
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Dizajn a tvar

Vibrátor pôsobí moderným a luxusným dojmom. Jeho realistický dizajn penisu s krásne tvarovaným žaluďom,
precíznym žilkovaním a peknými semenníkmi si zamilujete. Hračka sa dobre drží v ruke a spoľahlivú prísavku pevne
pripevníte na akýkoľvek hladký povrch. Užijete si tak rafinovanú handsfree jazdu, pri ktorej sa môžu dámy rukami
hladkať po celom tele alebo sa venovať partnerovej mužskej pýche. Ergonomicky tvarovaný ovládač sa ľahko a
intuitívne ovláda a navyše pekne padne do dlane.

Materiál

Vďaka zamatovo hebkému dvojitému, platinou vytvrdenému silikónu vibrátor ešte viac evokuje živý penis, takže ho
budete chcieť stále hladkať a stláčať. Silikónový materiál bez ftalátov nespôsobuje alergické reakcie a neviaže na
seba žiadne pachy. Preto sa často používa aj v zdravotníctve.

Farba

Telová farba pôsobí prirodzene a umocňuje reálne prevedenie vibrátora.

Rozmery

Vibrátor má menšiu veľkosť, ale širší priemer. Odporúčame ho preto pokročilejším milovníkom hračiek, ktorí preferujú
intenzívne zaplnenie.

Celková dĺžka: 17,8 cm
Použiteľná dĺžka: 12 cm
Priemer žaluďa: 4 cm
Priemer v najširšej časti: 4,5 cm
Šírka semenníkov: 5,5 cm
Priemer prísavky: 6,5 cm
Hmotnosť: 313 g
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