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Silikónový vibrátor Big Muscle

Údržba

Vibrátor je vodotesný, takže mu doprajte poriadnu kúpeľ s kvapkou mydla. Budete tak mať istotu,
že na ňom nezostanú žiadne fujtablú a navyše bude krásne voňať. Dezinfekcia dotiahne očistu
k dokonalosti po ktorej bude vibrátor perfektne čistý.

Nabíjanie

K tomu, aby sa vibrátor rozvrněl, potrebuje dve tužkové AA batérie. Výmenu batérií hravo
zvládnete. Odskrutkujte viečko a vložte batérie podľa návodu. Na samotnom vibrátora nájdete
znamienka, podľa ktorých jednoducho spoznáte, ktorou stranou máte batérie dovnútra vložiť.

Ovládanie

Red Muscle má jednoduché a intuitívne ovládanie. Jedno tlačidlo zaistí ako rýchle a jednoduché
prepínanie programov počas hrátok, tak aj zapnutie a vypnutie vibrátora. Podržte tlačidlo zhruba
3 sekundy a vibrouš sa zapne. Pre vypnutie zase pridržte čudlík 3 sekundy. Programy prepínajte
jednoducho stlačením tlačidla. Hovoríme. Jednoduché ako facka …

Vibračné programy

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – najvyššia intenzita3.
Pomalá pulzné vibrácie4.
Rýchlejšie pulzné vibrácie5.
Najrýchlejší pulzné vibrácie6.
Vzostupnej vibrácie7.
Tri kratšie pulzy a jedna dlhá vibrácie8.
Dve kratšie a dve dlhšie rýchle vibrácie9.
Rýchle přirážející vibrácie10.

Vodeodolnosť

S vodotesným vibrátorom si užijete vzrušujúce kúpeľ, sprchu aj relax vo vírivke. Kombinácia horúce kúpele a
vibrátora, ktorý rozvlní celé telo, je na nezaplatenie. Lepšie ako masáž …

Dizajn a tvar

V pekné magnetické krabičke nájdete uložený vibrátor. Okrúhla rukoväť pekne padne do ruky a podlhovastý tvar
vibrátora dráždi tá správna miestečka vnútri. Rozšírená špička zaplní dierku a vibrácie tak budú intenzívnejšie.
Navyše stimuluje aj svojimi vrúbkami, ktoré má po celom tele. Vychutnáte si každý zásun.
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Materiál

Mäkký a pevný silikón z Red Muscle robia vibrátor, ktorý je na pokrčenia na nerozoznanie od ozajstného penisu.
Okrem rukoväte, tá je z ABS plastu a po odskrutkovaní sa z nej stane kryt na batérie.

Farba

Červená farba vo vás prebudí túžbu a vášeň.

Rozmery

Nám vo slon sa veľkosť páči. Vibrouš nie je extrémne dlhý, ale zato je ho poriadne do ruky. Výrobca uvádza
použiteľnú dĺžku 18,4 cm, my sme namerali 17,8 cm.

Celková dĺžka s kolieskom: 20,2 cm
Použiteľná dĺžka vibrátora: 17,8 cm
Priemer: 4,6 cm
Hmotnosť: 303 g
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