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Rotačný vibrátor Dream Bunny

Údržba

Po akcii nezabudnite miláčika umyť. Stačí, keď ho opláchnete pod vodou s kvapkou mydla. Pre
absolútnu čistotu bodne Dezinfekcia pomôcok . Zbavíte sa tak všetkých baktériu a zajda bude
zase čistý. Teraz už si ho len schovajte na ďalšiu hrátky, najlepšie tak, aby sa nedotýkal ďalších
vašich hračiek. Materiály by na seba mohli nepekne reagovať a tým sa zničiť.

Nabíjanie

Odporúčame vibrátor pred prvým použitím dobiť doplna. Predĺžite tým životnosť batérie.
Zasuňte USB kábel do powerbanky alebo cez adaptér do elektrickej zásuvky a Dream Bunny sa
hneď začne nabíjať. Počas nabíjania blikajú kontrolky pod ovládacími tlačidlami na modro. Pri
nabití zostanú svietiť. Zistili sme, že nabíjanie trvá cca 2,5 hodiny. Potom si už ale môžete užiť
cca 2,5hodinovou jazdu plnú slasti a rozkoše.

Ovládanie

Ovládanie nie je nič zložité. Vibrátor má 3 tlačidlá. Prvé slúži na zapnutie a vypnutie vibrátora.
Druhým si nastavíte vibračné programy v hlavici a treťom si meníte programy vo výbežku na
klitoris. Je to ľahké ako facka, že? Včera ste skončila na štvrtom vibračnom programu? Dneska
keď ho zapnete, tak sa nebudete musieť preklikávať k programu, na ktorom ste včera rejdila,
jednoducho sa zapne znovu na štvrtom programu.

Vibračné programy

Nálož 10 vibračných programov vo výbežku a 3 rotačné programy v špičke vibrátora položí na lopatky aj tie
najdivokejšie mačky.

Rotačný programy:

Rotačný program – nízka intenzita1.
Rotačný program – stredná intenzita2.
Rotačný program – najvyššia intenzita3.

Vibrácie vo výbežku na klitoris:

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – najvyššia intenzita3.
Pomaly plynulo sa zvyšujúce a znižujúce vibrácie4.
Stredne plynulo sa zvyšujúce a znižujúce vibrácie5.
Rýchlo plynulo sa zvyšujúce a znižujúce vibrácie6.
Rýchle pulzy7.
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Krátka vibrácie a rýchle pulzy8.
Driblujúci loptička – zrýchľujúce pulzy9.
Krátka vibrácie a dve dlhé10.

Vodeodolnosť

Vibrátor sa vody nebojí, je totiž vodotesný. Takže či si chcete spríjemniť ranné sprchu alebo večerný kúpeľ, vezmite
zajačika so sebou.

Dizajn a tvar

Sýto modrý vibrátor s výraznými uškami vo výbežku pripomína ušatého králika. Anatomicky dobre tvarovaný vibrátor
so zaguľatenou, mierne rozšírenú špičkou pre parádny zaplnenie. Vďaka bacuľaté rukoväti s ovládacími tlačidlami sa
dobre drží.

Materiál

Silikónová klasika, s ktorou ale nič nepokazíte. My vo slona silikón jednoducho milujeme! Tak jemný, tak hebký.

Farba

Fialová v sebe ukrýva tajomstvo a vášeň. Taká tá farba slivkového koláča alebo slaďoučkého čučoriedkového
kokteilu.

Rozmery

Svojou veľkosťou sa Dream Bunny radí medzi tú zlatú strednú cestu. Ani veľký, ani malý, jednoducho zlatý stred,
ktorý poteší každú ženu.

Celková dĺžka: 21 cm
Použiteľná dĺžka: 11 cm
Priemer v najširšej časti: 4,5 cm
Dĺžka výbežku na klitoris: 7 cm
Priemer v najširšej časti na výbežku: 3,6 cm
Hmotnosť: 230 g
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