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Rotačný vibrátor Red

Údržba

Avšak v rámci údržby nie je problém ho pod tečúcou vodou opláchnuť tak, aby sa voda
nedostala do spodnej časti s batériami. Takže po použití utrite vlhkou handričkou alebo
umyte teplou vodou a mydlom tak, aby sa nenamočila spodná časť. Potom nechajte
uschnúť. Dezinfekcia pomôcok – nezabudnite občas vašu obľúbenú pomôcku ošetriť
dezinfekciou, ktorá ju zbaví všetkých fujtablú.

Nabíjanie

Napájanie na štyri tužkové AA batérie. batérie sa dobre vkladajú dovnútra na
samostatnom module. Kryt na batérie drží dobre. Vkladanie batérií a popis nájdete na
poslednú fotografiu (viď. Nižšie). Na fotografii je podobný vibrátor, ale batéria sa vkladajú
úplne rovnako.

Ovládanie

Pri stlačení ON / OFF sa zapne klasická vibrácie na najnižšiu intenzitu, vibrátor je tichý,
vibrácie slab, ale môže stačiť. Potom je ďalší volí tlačidlom ULTRA

1 × stlačenie = stredná vibrácie
2 × stlačenie = nejilnější vibrácie (výrazná, silná vibrácie, trochu hlučnejšie).
3 × stlačenie = prvý pulzné program … vibrácie sa stupňujú od najslabšej po najsilnejšiu počas cca 3 sekúnd,
nasleduje pol sekundy pauza a všetko sa opakuje
4 × stlačenie = druhý pulzný program … rýchlo sa strieda minimálne a maximálne intenzita, odhadom každú
sekundu sa striedanie opakuje
5 × stlačenie = tretí pulzný program … 3 × vibrácie krátko (stredná intenzita a 1× dlho, celý proces sa
opakuje v priebehu cca 2 sekúnd

Vibračné programy

Tri stupne vibračné (klasická vibrácie) + štyri pulzný programy (vibrátor sám v určitých sekvenciách pridáva a
uberá). Intenzita vibrácie väčšie (nastaviteľná), napájanie na štyri AA (tužkové) batérie, mierne vyššia spotreba
(podľa zapnutých funkcií). Vhodné sú alkalické či nabíjacie batérie. Vibračný motorček je umiestnený vo výstupku
na klitoris, z neho sa vibrácie prenáša do celej pomôcky – viď. poznámku nižšie „Vibruje len časť na klitoris – bude to
stačiť?“

Vodeodolnosť

Ako celok nie je vibrátor vodeodolný, takže použítí vo vani či sprche nie je možné (rovnako ako pri ostatných
rotačných modelov)

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Dizajn a tvar

Výrazný žaluď so zúženou, hore plochou špičkou. Po celej ploche sú náznaky žiliek, tvar skôr ako pletivo na plot
(viď. Foto), zvyšujú dráždivosť. Výstupok na klitoris v tvare malého tuniaka je zospodu hladký (nemá výstupky).
Perličky sú u tohto modelu veľmi dobre vyriešené. Perličiek strednej veľkosti je síce menej (tri hriadele o troch
perličkách, celkom teda deväť), ale sú väčšie a každá je uchytená na samostatnej hriadeli (otáča sa v smere
rotácie). Masírujú teda výrazne viac než u lacnejších modelov s menšími perlami, ktoré vnútri víria (sú „nahádzané“
na hromade). Otáča sa rýchlejšie ako rotuje špička vibrátora. Perličky sa otáča rovnako rýchlo ako špička vibrátora,
pri zasunutí do vagíny mierne vystupujú nad povrch vibrátora a masírujú steny vagíny.

Materiál

Horná časť, ktorá rotuje, je zo stredne mäkkého gélu, na dotyk príjemný (nie tvrdý jeko plastové vibrátory, ale
tiež nie je tak mäkký ako umelá koža – Loveclone). U týchto rotačných perličkových modelov sa jedná o bežný
materiál. Sú ale aj z mäkších gélov. Stredná časť je „dutá“ s kovovými perličkami ", ktoré rotujú a výrazne stimulujú
vaginálnej steny. Spodná časť je tvrdá – obsahuje základ rotačného motorku a ovládanie.

Výstupok na klitoris má vnútri tvrdé vibračné teliesko, na povrchu 2–5 mm hrubá vrstva mäkšieho gélu. Celkovo je
výstupok na klitoris priemerne mäkký, príjemná a ohybná je hlavne špička, ktorá sa pri vibrácii chveje a je na dotyk
podobná cukríka gumený medvedík, ktorý je už mierne expirovaný.

Celý vibrátor nie je možné ohýbať (rovnako ako všetky perličkové vibrátory), má vnútri veľa strojčekov a hýbatiek.
Flexibilné (ohybný) je len koniec výstupku na klitoris a cca cca 5 cm na konci vibrátora, ktorý sa otáča (viď. Foto
s rukou, ktorá obe časti ohýba).

Farba

Moderné červená, čiastočne transparentné (priehľadná). Červená je teplá, dráždivá a stimulujúce farba ľudskej
sexuality, prináša životnú silu a sebadôveru. Znamená energiu, vitalitu, a silu života.

Rozmery

V porovnaní s podobnými modelmi priemerná až mierne menšiu veľkosť.

Dĺžka vr. ovládacej časti: 24.5 cm
Dĺžka bez ovládania: 16,5 cm
Dĺžka časti zasunuteľná do vagíny: cca 11 cm
Priemer: cca 4 cm (viď. Detailné fotografie)
Dráždítko klitorisu: 7–9 cm
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