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Masážna hlavica Rilassamento

Údržba

My Slony chápeme, po sexe sa ide buď spať, šmajchlovat alebo pokračovať ďalej v tom, čo ste
začali … Ale užite si intímne chvíľku v kúpeľni aj s Rilassamantem. Opláchnite ho pod teplou
vodou, z pod záhybov starým vyradeným kefkou vyšťourejte zvyšky gélov a iných telesných
tekutín a hotovka. Na vzduchu ho nechajte chvíľu uschnúť a šup s ním niekam do krabice,
šuplíku, vrecku, kabelky … Jo a pozor! Na zvieratká, plesne a iné fujtablú spoľahlivo zaberá
Dezinfekcia pomôcok .

Nabíjanie

Masážny vibrátor sa nabíja pomocou USB kábla, ktorý je súčasťou balenia. Úzky konektor
zapojte do malinké dierky, ktorá je na spodnej strane rukoväti. Nenechajte sa zmiasť, dierka
pôsobí úplne neviditeľne. Nebojte sa a konektor tam pretlačte až na doraz. Druhý koniec kábla
zapojte do powerbanky alebo nabíjacieho adaptéra pre mobilné telefóny. Po zapojení do
nabíjačky vám začne blikať fialová kontrolka. Akonáhle je vibrátor úplne nabije, kontrolka iba
svieti. Vibrátor je z výroby nabitý približne na 80% svojej kapacity. Napriek tomu ho pred
prvým použitím odporúčame nabiť doplna. Hlavica vydrží celú hodinku neprerušovaného
prevádzky a aj po hodine vibrovala úplne rovnako ako na začiatku. Nabíja sa zhruba 1 hodinu a
45 minút.

Ovládanie

Hlavica sa ovláda tlačidlami na rukoväti. Pre zapnutie pridržte spúšťacie tlačidlo asi dve sekundy. Hneď sa vám spustí
prvý vibračný program. Ak chcete prepínať programy, stlačte ovládacie tlačidlo. To sa nachádza hneď pod tým
spúšťacím. Pre vypnutie opäť dve sekundy podržte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie.

Vibračné programy

Slabé vibrácie1.
Stredná vibrácie2.
Silné vibrácie3.
Plynule sa zvyšujúci a znižujúca vibrácie4.
Pulzné vibrácie5.
Rýchlejšie pulzné vibrácie6.
Dva rýchlo za sebou idúce pulzy a jedna dlhšia vibrácie7.

Vodeodolnosť

Rilassamento je vodotesný, čo je fajn nielen pre údržbu, kedy sa nemusíte báť, že by voda hračku poškodila, ale
navyše si tým spestríte vodné hrátky. Vezmite vibrátor do bazéna, vírivky alebo vane. Všade tam to bude nevšedný
zážitok.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Dizajn a tvar

Úplne prvé, čo nás napadlo, keď sme Rilassamento videli, bolo: Mikrofón.
Rukoväť sa postupne rozširuje, dole je úzka, hore širšie. Okolo spodnej časti rukoväte nájdete jemné vrúbkovanie,
ktoré je úplne rovnaké aj na samotné vibračné hlavičke. Vrúbkovaním sú vyznačené aj tlačidlá pre zapnutie a
prepínanie vibrácií. Ľahko ohýbateľný krk hlavice tvoria tri silikónové disky, medzi ktorými je asi 2mm medzera.
Presne toto robí trochu neplechu pri údržbe.
Vibrátor sa ukrýva v pekné, dizajnové krabičke, takže parádny darček pre manželku, partnerku, kamarátku …
Celkový dojem nám jenom málinko kazia silueta hanbaté dámy na obale s vibrujúcim rozkrokom.

Materiál

Na dotyk zamatovo hebká hlavice z kvalitného silikónu ľahko vonia. Hneď nad kloubovitým krkom nájdete malinký
kúsok z ABS plastu.

Farba

Mysticky fialová. Vedeli ste, že fialová farba je symbolom spirituality? Pomáha pri meditácii a mnohokrát má
i hypnotické účinky. Kto by nechcel zažiť hypnotický orgazmus …

Rozmery

Celkovo je hlavica ľahučká, padne skvele do ruky. Vezmite si ju so sebou na cesty – v kufri alebo cestovnej taške
nezaberie veľa miesta.

Celková dĺžka: 21 cm
Dĺžka rukoväte: 16 cm
Dĺžka hlavičky: 5 cm
Max priemer hlavice: 5,4 cm
Hmotnosť: 179 g
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