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Fun Factory Lady Bi vibrátor s výbežkom

Údržba

Každú erotickú pomôcku odporúčame umyť ako pred, tak po použití. Skúste teplú vodu
s mydlom a keby vám to nestačilo, odporúčame čistič na erotické pomôcky Toy cleaner,
ktorý je bez alkoholu a veľmi účinný. Po umytí nechajte oschnúť a uložte do pôvodného
obalu. Nikdy nedávajte pomôcky k sebe, pretože materiály by mohli vzájomne reagovať.

Sterilizácia a vyváranie: Samotný výrobca nám potvrdil, že var nie je dobrý nápad aj
napriek odolnosť silikónového materiálu. Zvlášť u pomôcok s motorčekom. Navyše nie je
dôvod Lady Bi vyvárať. Silikón nie je pórovitý materiál, takže sa v ňom neusadzujú nečistoty.
Pokiaľ chcete doma aj napriek tomu experimentovať s vyváraním, tak na vlastné
nebezpečenstvo.

Nabíjanie

Pred prvým použitím odporúčame nabiť vibrátor na 100%, akumulátor tým získa lepšiu
výdrž a životnosť. Nám nabíjanie trvalo necelých šesť hodín. Nabíjačku nájdete v balení.
Nabiť Lady Bi je jednoduché. Magnetickú koncovku nabíjačky priložte k dvom strieborným
bodkám na spodnom konci rukoväte a USB koncovku zapojte do powerbanky, adaptéra
nabíjačky telefónu, auto nabíjačky a pod. Za chvíľku začne blikať tlačidlo s menšou bodkou,
potom čo sa nabije do polovice, začne blikať tlačidlo s väčšou bodkou. V konečnej fáze
nabíjania začne blikať tlačidlo FUN, a keď sa vibrátor úplne nabije, prestanú svietiť všetky
tlačidlá. Plne nabitý nám vydržal vibrovať cez hodinu.

Ovládanie

Keď stlačíte tlačidlo FUN, obidva motory začnú vibrovať strednou intenzitou. Stlačením tlačidla FUN znova sa vibrátor
vypne. Oba motory je možné kontrolovať samostatne. Tlačidlo s väčšou bodkou ovláda telo vibrátora a tlačidlo
s menšou bodkou ovláda výstupok. Každý motor má tri rôzne intenzity a tri rôzne vibračné rytmy. Posledným
stlačením každého tlačidla motor vypnete. Obaja motorky ide taky kedykoľvek vypnúť dlhším stlačením daného
tlačidla (vaginálne časť tlačidlom s väčšou bodkou, dráždítko klitorisu tlačidlom s menšou bodkou). Pre uzamknutie
tlačidiel podržte súčasne tlačidlo FUN a tlačidlo s malou bodkou. Pre odomknutie podržte tlačidlo FUN a tlačidlo
s veľkou bodkou.

Vibračné programy

Celkom máte možnosť vyskúšať 49 rôznych kombinácií.

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – vyššia intenzita2.
Klasické vibrácie – stredná intenzita3.
Pulzný program – najkratšia pravidelné pulzy – veľmi rýchle brnenie4.
Pulzný program – pravidelné striedanie kratších pulzov a jemnejšieho brnenie5.
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Pulzný program – zrýchľujúcej sa a skracujúce pulzy – ako skákacie gulička6.

Vodeodolnosť

Vodné hrátky s Lady Bi vrelo odporúčame. Skúšali sme ju nechať dlho vo vode a nič sa nestalo. Vibrátor je 100%
vodotesný a vo vode je ako doma.

Dizajn a tvar

Tvar je dostatočne dlhý, aby ste sa s ním dostali naozaj hlboko. Výstupok pôsobí famózne. Dohromady skvelá
kombinácia. Po celej dĺžke Lady Bi je vystúpená vlnovka lemujúce obe strany.

Materiál

100% lekársky silikón, najvyhľadávanejšie materiál, šetrný k telu
ohybný ako gymnastka
hebký a matný

Farba

vyberte si z troch krásnych farieb: sýto modrej, indicky červenej a fialovej

Rozmery

Celková dĺžka: 22 cm
Použiteľná dĺžka: 12 cm
Najširší priemer: 4,5 cm
Najužšej priemer: 2,5 cm
Dĺžka výstupku: 7 cm
Priemer výstupku: 2,5 cm
Hmotnosť: 283 g
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