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Masážna hlavica Moonlight

Údržba

Vďaka vodotesnosti zvládnete údržbu vibrátora ľavou zadnou. Po hrách ho opláchnite teplou
vodou s kvapkou mydla a utrite jemným uterákom Dezinfekcia a starostlivosť o erotické pomôcky
dotiahne očistu do konca. Suchú hračku uložte do zásuvky oddelene od ostatných pomôcok, aby
na seba materiály nemohli pôsobiť a poškodiť sa. Skvelá bude originálna krabička alebo textilné
vrecúško.

Nabíjanie

Pomôcka býva od výrobcu nabitá zhruba na 50 %, ale pred prvým použitím odporúčame vibrátor
dobiť doplna. Šetríte tak i batériu hračky.

Hlavicu nabijete pomocou USB kábla, ktorý je súčasťou balenia. Kábel zapojte do dierky na konci
vibrátora a jeho druhú stranu zastrčte do adaptéra alebo powerbanku. Nabíjanie spoznáte podľa
tyrkysovo blikajúcej zlatej kvapky. Po nabití pomôcky slza prestane blikať. Hlavica sa nabíja
2 hodiny a pri testovaní vibrovala 2 a pol hodiny.

Ovládanie

Ovládanie je jednoduché. Na rukoväti nájdete tri tlačidlá. Hlavicu zapnete aj vypnete pridržaním prostredného tlačidla
so znakom kolieska. Po zapnutí vibrátora sa slza rozsvieti tyrkysovou farbou. Programy prepínate stlačením
prostredného tlačidla a nastavovanie intenzity ovládate pomocou tlačidiel + (PLUS) a – (MÍNUS).

Vibračné programy

So siedmimi vibračnými programami, ktoré menia farbu, zažijete vzrušujúcu jazdu.

Slabé vibrácie1.
Stredné vibrácie2.
Silné vibrácie3.
Najslabšie pulzné vibrácie4.
Intenzívnejšie pulzné vibrácie5.
Najintenzívnejšie pulzné vibrácie6.
Dva kratšie pulzy a jeden dlhší7.

Vodeodolnosť

S vibrátorom Moonlight si užijete aj vzrušujúci kúpeľ vo vani alebo v bazéne. Vodu totiž miluje a s vodotesnou
úpravou to bude bezstarostná jazda.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-starostlivost-o-eroticke-pomocky/
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Dizajn a tvar

Moonlight svojím tvarom pripomína zahnutý mikrofón. Úzka rukoväť sa dobre drží v ruke a pri hrách skvele
dosiahnete na klitoris a ďalšie erotogénne zóny. Ovládací panel s tromi tlačidlami nájdete v prostrednej časti
pomôcky. Pozlátená slza na rukoväti pri prepínaní programov strieda farby a dodáva hračke luxusný vzhľad.

Materiál

Hlavica je zo 100 % silikónu, vďaka ktorému je príjemná na dotyk. Silikón patrí medzi pevné, ale pružné materiály
ľahké na údržbu. Koniec rukoväti zdobí plastová slza v zlatej farbe.

Farba

Spojenie čiernej a zlatej farby pôsobí elegantne a tajomne. S touto nestarnúcou klasikou nešliapnete vedľa, a hry
budú zmyselnejšie a vášnivejšie.

Rozmery

Moonlight svojimi menšími rozmermi padne tak akurát do ruky. Masážnu hlavicu schováte do každej kabelky, takže
vám bude robiť spoločnosť v práci aj na služobnej ceste.

Celková dĺžka: 24 cm
Priemer hlavice: 4 cm
Najužšia časť: 2,5 cm
Šírka rukoväti: 3,5 cm
Hmotnosť: 191 g
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