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Párový vibrátor Lovelight

Údržba

Vodeodolný vibrátor Lovelight umyjete počas chvíľky. Pred aj po každom použití ho
namydlite a opláchnite prúdom vlažnej vody. Dezinfekcia pomôcok zbaví pomôcku
všetkých nečistôt, a to aj tých mikroskopických, ktorých by ste si na prvý pohľad
nevšimli. Stačí len dezinfekciu nastriekať na povrch hračky, nechať ju minútku
pôsobiť a potom opláchnuť. Nakoniec pomôcku poriadne utrite uterákom a
schovajte ju do textilného vrecka alebo originálnej krabičky. Všetky erotické
pomôcky skladujte oddelene. Zabránite tak tomu, aby na seba ich rôznorodé
materiály reagovali a poškodzovali sa.

Nabíjanie

Výrobca posiela vibrátor z polovice nabitý. Odporúčame ho ale pred prvým
použitím dobiť do plna, aby ste predĺžili výdrž a životnosť akumulátora. Na spodnej
hrane pomôcky nájdete zaslepenú dierku s vyrytými písmenami DC. Do tejto dierky
zapichnite konektor USB kábla až na doraz. Druhý koniec kábla potom pripojte k
powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Priebeh nabíjania
signalizuje vibrátor svietiaci červenou diódou nad ovládacími tlačidlami. V
momente plného nabitia kontrolka zhasne. Nabíjanie trvá cca 60 minút a po ňom
zvládne vibrátor bežať až 40 minút v kuse.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie si rýchlo zapamätáte. Krátkym stlačením spodného tlačidla so symbolom ON/OFF vibrátor
zapnete alebo vypnete. Ovládacie tlačidlá označené PLUSOM (+) a MÍNUSOM (-) stačí krátko stlačiť a posúvať
vibračné programy dopredu alebo dozadu. Vibrátor si navyše po vypnutí pamätá, pri ktorom vibračnom režime
skončil. Začne preto vibrovať pri poslednom nastavenom móde.

Vibračné programy

Bohatú nádielku 12 vibračných programov budete chcieť preskúmať od začiatku do konca.

1. Klasická vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická vibrácia strednej intenzity
3. Klasická vibrácia vysokej intenzity
4. Rýchla pulzná vibrácia
5. Stredne rýchla pulzná vibrácia
6. Dlhú pulznú vibráciu vystrieda rad krátkych pulzov
7. Séria stredne rýchlych pulzov so vzrastajúcou intenzitou vibrácií
8. Rýchle krátke pulzné vibrácie
9. Stredne rýchle krátke pulzy pripomínajúce streľbu z guľometu
10. Jednu dlhú pulznú vibráciu vystrieda rad krátkych pulzov
11. Pomalá pulzná vibrácia skladajúca sa z krátkych pulzov
12. Tri krátke pulzy vystrieda päť rýchlych pulzov
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Vodeodolnosť

Vďaka vodeodolnej úprave hračku jednoducho umyjete po každom použití. Do vane plnej vody si ju ale radšej
neberte. Do nabíjacej dierky by mohla zatiecť voda a poškodiť vibračný motorček.

Dizajn a tvar

Vidlicovo tvarovaný vibrátor pripomína trochu hlavu zajaca s dlhými ušami. Jeho moderný, minimalistický dizajn
kombinuje výraznú fialovú farbu so strieborným plieškom. Hračka sa vďaka širšej základni dobre drží v ruke a
flexibilné výbežky objímú penis a hravo sa prispôsobia aj ženskej anatómii. Môžete preto pomôckou stimulovať
vagínu aj klitoris alebo análik súčasne.

Materiál

Jadro párového vibrátora Lovelight tvorí pevný ABS plast, ktorý skvele prenáša vibrácie oboch motorčekov po celej
dĺžke pomôcky. Povrch hračky pokrýva zamatovo hebký silikón. Ten vyniká svojimi hypoalergénnymi vlastnosťami a
kvalitným neporéznym povrchom.

Farba

Fuchsiovo fialový vibrátor v kombinácii so strieborným plieškom vyzerá moderne. Jeho hrejivá farba zvedie vaše
myšlienky do tajomného sveta koketných fantázií.

Rozmery

Pomôcka sa vďaka svojim malým rozmerom zmestí do každej kabelky. Vibrátor preto môžete mať neustále pri sebe.

Celková dĺžka: 16,6 cm
Dĺžka uší: 8,9 cm
Šírka tela vibrátora: 4,3 cm
Najužšia časť ušiek: 1,5 cm
Najširšia časť ušiek: 2,7 cm
Hmotnosť: 127 g
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