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We-Vibe Sweet Smile párový vibrátor

Údržba

Opláchnite vibrátor pod vodou s kvapkou mydla. Pretože sa v nápise a tlačidle
na zapínanie môžu usadzovať zvyšky lubrigélu, vezmite starú kefku a zľahka
ňou celý vibrátor prejdite. Nakoniec príde vhod Dezinfekcia pomôcok, vďaka
ktorej bude vaša hračka stopercentne čistá. Uložte vibrátor na suché miesto,
kde na vás bude verne čakať, než ho znovu vytiahnete.

Nabíjanie

Oceňujeme nabíjanie pomocou USB kábla. Ušetríte tak nielen peniaze za nakupovanie nových batérií, ale aj životné
prostredie. Dierka na nabíjanie pôsobí celkom nenápadne. Nájdete ju v širšej časti určenej na klitoris. Nebojte sa
konektor poriadne zaraziť dovnútra. Že sa vibrátor nabíja, spoznáte podľa blikania. Len čo dobliká a len svieti, je
pripravený na akciu. USB konektor môžete zapojiť do počítača alebo do adaptéra na mobilný telefón. Ak chcete mať
istotu, že v čase, keď bude treba nabiť hračku, nebude adaptér obsadený, budú sa hodiť Napájacie adaptéry alebo
Powerbanky, ktoré navyše oceníte aj na cestách. Výrobca uvádza, že sa vibrátor nabíja 90 minút a vibruje celú
hodinku. V slonovi sme otestovali, že dĺžka prevádzky sedí, ale nabíja sa o niečo kratšiu dobu. V počítači sa nám
nabíjal tiež zhruba 60 minút.

Ovládanie

Ovládanie zvládnete ľavou zadnou. Na zapnutie vibrátora dlho podržte tlačidlo na zapnutie, je to to jediné tlačidlo,
ktoré na vibrátore nájdete. Program prepnete stlačením rovnakého tlačidla a dlhým podržaním tlačidla vibrátor zase
vypnete.

Vibračné programy

Slabšie vibrácie1.
Silnejšie vibrácie2.
Plynule sa zvyšujúce a klesajúce vibrácie – sínusoida3.
Pomalšie pulzy4.
Rýchlejšie pulzy5.
Dva pulzy a dlhšie vibrácie6.
Rýchlejšie pulzy, dlhšie vibrácie a pomalšie pulzy, dlhšie vibrácie7.

Vodeodolnosť

S vodotesnými hračkami je o niečo väčšia zábava ako s tými, čo do vody nesmú. Kto niekedy nezatúžil po sexe vo
vírivke? A s partnerským vibrátorom to budú úplne iné grády.

Dizajn a tvar

Vďaka tvaru podkovy sa prispôsobí ženskému telu a nikde neprekáža. Užšia časť sa zavádza do vagíny a stimuluje
tak bod G, širšia časť doľahne na klitoris a rozvibruje celé jeho okolie. Spoj je ohybný a dá sa s ním všelijako krútiť,
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aby ste si vibrátor nastavili presne tak, ako potrebujete.

Materiál

Partnerský vibrátor Sweet Smile je z kvalitného silikónu, ktorý je na dotyk hebký a príjemný. My v slonovi máme
silikónové hračky najradšej. Silikón je bez nepríjemnej arómy, hebký, hladký, jednoduchý na údržbu a skvelý aj pre
citlivú pokožku.

Farba

Šťavnatá ružová farba vo vás prebudí chuť sa hrať. Je romantická, pozitívna a veselá, rovnako ako partnerské vzťahy.

Rozmery

We-Vibe má partnerské vibrátory prepracované do detailu, preto aj veľkosť je perfektná. Úzka a plochá špička
partnerovi neprekáža a ženu nikde netlačí. Druhá časť je naopak široká práve na to, aby pokryla celý klitoris a
zaplnila každučké miestečko v ženskom lone.

Dĺžka zavádzacej časti: 5,7 cm
Dĺžka časti na klitoris: 6,2 cm
Dĺžka po roztiahnutí: 15,5 cm
Priemer zavádzacej časti: 2,6 cm
Priemer časti na klitoris: 3,1 cm
Hmotnosť: 50 g
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