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Womanizer PRO40 magenta

Nabíjanie

Pred prvým použitím sa uistite, že je váš krásavec plne nabitý. V spodnej časti
Womanizer PRO40 otvorte silikónovú zátku a vsuňte úzku koncovku USB káblika do
portu prístroja. Káblik pripojte do USB adaptéra a potom do zásuvky začalo nabíjanie.
V priebehu nabíjania silikónová hlavička Womanizer preblikáva zelene. Káblik nemusíte
pripájať do USB nabíjačky, pokojne použite váš notebook alebo zásuvku v aute
s príslušným adaptérom. Po skončení nabíjania zacvaknite staré silikónovou zátku,
ktorá slúži k ochrane Womanizer pred vniknutím vody. Výrobca uvádza, že vydrží 2h.
Nám sa ho podarilo vybiť po približne 3 hodinách, ale po 2 hodinách bol výkon slabší.
Odporúčame teda nečakať, až sa Womanizer vybije úplne. So slabším podtlakom to
nemusí byť ono.

Ovládanie

Teraz k tej zábavnej časti. Pre spustenie stlačte tlačidlo power. Celá hlavička
Womanizer sa rozsvieti sexi červenou farbou, úroveň pulzovanie prednastavená na
stupni č.1, s jemným pulzovaním a tichým chodom. Je tak tichý, že ho skoro nebudete
počuť. Pre zvýšenie intenzity stlačte tlačidlo +. Vyberte si z 8 úrovní sania. Až si
dohráte, vypnite PRO40 podržaním tlačidla power. Ak ste hračku zabudli vypnúť, po
30 minútach sa vypne sama.

Vodeodolnosť

Womanizer PRO40 je na rozdiel od predchodcu vodeodolný, funguje aj pod vodou. Vezmite si ho do sprchy. Už
neprohýříte toľko vody, orgazmus príde bleskovo :)

Dizajn a tvar

Womanizer vyzerá ako profesionálny lekársky prístroj, je podlhovastý, užšieho tvaru. Skvele padne do ruky a dobre
sa s ním manipuluje. Celkovo sa nám vzhľadovo páči, v ruke je ľahký, tlačidlá na rukoväti sa ľahko ovládajú.
V jednoduchosti je jeho krása.

Materiál

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

Rozmery

Dĺžka: 16 cm
Šírka: 4,6 cm
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Menšie nástavec: 1,4 × 1,2 cm
Väčšia nadstavec: 2 × 1,9 cm
Váha: 140 g
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