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Silikónový vibrátor Sassy Aquamarine

Údržba

Údržbu zvládnete ľavou zadnou. Pretože je vibrátor len vodeodolný, namydlite ho a opatrne
opláchnite pod tečúcou vodou. Na kovový krúžok použite priložený kefku. Dezinfekcia pomôcok
vám zaistí pocit dokonalej čistoty.

Nabíjanie

Pred prvým použitím odporúčame vibrátor nabiť doplna, aby ste tým predĺžili životnosť a výdrž
batérie. Vibrátor sa nabíja pomocou priloženého USB kábla. Stačí ho zasunúť do nenápadné,
zaslepenej dierky v spodnej časti vibrátora a druhý koniec kábla pripojiť k powerbance alebo
cez mobilný adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania bliká lem diamantu bielo.
V momente nabitie zostane svietiť. Máme otestované, že nabíjanie trvá cca 1 hod. A 45 minút,
po ktorých zvládne vibrovať až 1 hod. V kuse.

Ovládanie

Ovládanie nás málinko prekvapilo. Oproti ostatným vibrátorom sa pomocka Sassy Aquamarine
ovláda trochu inak. Ale nie je to nič, čo by ste nezvládli. Zapína sa a vypína jedným krátkym
stlačením. Naopak dlhším podržaním tlačidla si prepnete vibrátor na ďalšie intenzitu vibrácií.
Výhodou je aj funkcia „Travel Lock“, vďaka ktorej sa vám vibrátor nerozvibruje v kufri na
letisku. Pre aktiváciu tejto cestovnej poistky musíte podržať tlačidlo zapínania cca 3 sekundy.
Vibrátor potom dvakrát zavrní a tým dá najavo, že sa zamkol. Postup pre odomknutie je
rovnaký.

Vodeodolnosť

Vibrátor Sassy Aquamarine je len vodeodolný. Takže ho môžete len umyť teplou vodou. Do vane si ho so sebou
neberte. Utopili by ste ho.

Dizajn a tvar

Kombinácia tyrkysovej farby so striebornými detailmi a trblietavým kryštálom miesto ovládania pôsobí luxusne.
Zahnutá hlava vibrátora sa hodí pre stimuláciu bodu G. Vďaka štruktúre na rukoväti nemá vibrátor tendenciu
vyklzavať z ruky. Krištáľovo čistý kryštál na spodnej strane vibrátora sa po zapnutí rozsvieti.

Materiál

Vibrátor Sassy Aquamarine sa vyrába z hodvábne jemného silikónu, ktorý je príjemný na dotyk. Rukoväť od zvyšku
tela oddeľuje vrúbkovaný kovový krúžok. Kryštálové tlačidlo od výrobcu Swarovski lemuje plastový kruh.

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

Nežná pastelovo modrá (tyrkysová) farba zaujme oči i myseľ. Bude vám pripomínať letné neba medzu mráčikov.
Vďaka tomu zatúžite po troške dobrodružstva na deke pri mori alebo pri rybníku.

Rozmery

Na pohľad pôsobí vibrátor Sassy Aquamarine ako macek, ale so svojou použiteľnú dĺžkou sa radí medzi priemerne
veľké vibrátory.

Celková dĺžka: 19,7 cm
Použiteľná dĺžka: 12,7 cm
Priemer v najširšej časti hlavy: 3,6 cm
Hmotnosť: 154 g
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