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Prirážajúci vibrátor Bunny Hammer

Údržba

Nezabudnite po hrátkach zájdem poriadne vypucovat pod teplou vodou a s kvapkou mydla.
Dezinfekcia pomôcok je ale o niečo vhodnejšie, zbaví povrch vibrátora od všetkých nečistôt.

Nabíjanie

Pred prvým použitím odporúčame vibrátor dobiť doplna. Predĺžite tým životnosť batérie.
Samotné nabíjanie je brnkačka. Stačí, keď jeden koniec USB kábla pripojíte k powerbance
alebo cez adaptér do elektrickej zásuvky a druhý koniec zatlačíte až na doraz do vibrátora.
Nabíjanie trvalo 2,5 hodiny, počas ktorých svietila červená kontrolka. V okamihu, keď bola
nabitá, sa zmenila na zelenú. Na maximálny výkon potom Bunny Hammer bežal 1,5 hod.
A rovnaký čas prirážal a vibroval aj pri najslabšej vibrácii.

Ovládanie

Ovládanie je brnkačka. Přirážející časť vibrátora zapnete stlačením oválneho tlačidla.
Výbežok na klitoris sa spustí stlačením okrúhleho tlačidla.

Prvá je oválne a nech už stlačíte jeho vrchnú alebo spodnú časť, vždy budú vibrácie rásť zo
slabej na silnú. Pod oválnym tlačidlom je jedno okrúhle, tým sa ovládajú vibračné programy
na klitoris.

Vibrátor vypnete dlhším podržaním jedného z týchto tlačidiel. Keď nebudete chcieť vibrácie na klitorise, podržíte
okrúhle tlačidlo a keď nebudete chcieť prirážanie podržíte oválne tlačidlo.

Výhodou ovládanie je, že na akom programe skončíte, na to to aj znova roztočíte.

Tento prístroj má aj cestovný zámok. Ak ho chcete zapnúť, musíte stlačiť obe tlačidlá súčasne a podržať ich približne
2 sekundy. Vibrátor dvakrát zavibruje, čím signalizuje, že je uzamknutý. Ak chcete vypnúť cestovný zámok, stačí opäť
podržať obe tlačidlá alebo pripojiť vibrátor k nabíjačke pomocou kábla USB.

Vibračné programy

Dychberúci nálož 3 přirážejících a 12 vibračných programov s vami zatrasie.

Přirážející programy:

Pomalé prirážanie1.
Stredná prirážanie2.
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Rýchlo prirážanie3.

Vibračné programy vo výbežku na klitoris:

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – vysoká intenzita3.
Rýchlo rastúce pulzy4.
Dva krátke pulzy a jeden dlhý pulz5.
Pomalá pulzné vibrácie6.
Rýchla pulzné vibrácie7.
Pravidelne rastúci a klesajúci pulzy8.
Dva dlhší a dva kratšie pulzy9.
Jeden dlhý pulz a tri krátke10.
Pomalý tlkot srdca11.
Rýchly tlkot srdca12.

Vodeodolnosť

S vibrátorom sa vybláznite aj vo vani, je totiž vodotesný. Horúca vaňa s fľašou vína a vibrátorom, to bude príjemné
zakončenie náročného dňa.

Dizajn a tvar

Tento robustný, ružový fešák budí rešpekt. Vďaka svojmu priemeru je tak trochu macek. Pekne tvarovaná a hladká
špička vibrátora pripomína žaluď. Dobre sa zavádza, ale odporúčame zasúvať vibrátor vypnutý. Pri zapnutí a
poskakovanie hlavica môže zavádzanie trochu bolieť. Bunny Hammer sa dobre drží a parádne ovláda. Plochá
základňa umožňuje postaviť vibrátor na nočný stolík, vedľa lampičky, kde bude trpezlivo čakať na ďalšiu akciu.

Materiál

O silikónu sa vám bude ešte zdať. Príjemný na dotyk, hebký ako deka do ktorej by ste sa zabalili, antialergénny a
šetrný k telu. Skrátka vypilovaný matroš.

Farba

Veselá energetická ružová, ktorá vám vnesie radosť do života. Nechajte sa unášať na vlnách leta, teplého a
slnečného počasia a nespočetných orgazmov.

Rozmery

Do kabelky sa úplne nehodí, ale do batohu či nejakej cestovnej tašky, prečo nie?

Celková dĺžka: 22,7 cm
Použiteľná dĺžka: 12,3 cm
Priemer žaluďa: 3,7 cm
Dĺžka výbežku na klitoris: 10,7 cm
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Priemer výbežku na klitoris: 2,7 cm
Priemer vrúbkované časti: 4,2
Hmotnosť: 356 g
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