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Bodový vibrátor On Point

Údržba

Ako sa hovorí, čistota – pol zdravia. A pretože to vodeodolnosť vibrátora
dovoľuje, vezmite ho po hrátkach do kúpeľne a doprajte mu krátku očistu pod
tečúcou vodou s jemným mydlom. Dezinfekcia a starostlivosť o erotické
pomôcky na záver odstráni poslednú nečistoty. Pomôcku skladujte oddelene od
ostatných hračiek v textilnom vrecúšku alebo v originálnej krabičke.

Nabíjanie

Výrobca poslal pomôcku do sveta s čiastočne Prednabitý baterkou. Pred prvým
použitím ju ale dobite do plna, predĺžite tak jej životnosť o niekoľko desiatok
orgazmov. Stačí priložiť jeden koniec kábla na zadnú časť rukoväte. Nabíjanie
funguje na princípe Click'n'Charge, takže jednoduchým spojením magnetov vaše
hračka načerpá energiu na ďalšie použitie. Samozrejme za predpokladu, že
druhý koniec USB kábla strčíte do adaptéra v elektrine alebo do powerbanky.
Nabíjanie netrvá viac ako hodinu. Plnú batériu spoznáte tak, že prestane blikať
červená dióda na tlačidle pre zapnutie vibrátora. Ak to s ním rozbehnete na
maximum, vydrží vás dráždiť niečo málo cez 60 minút.

Ovládanie

Ovládanie je celkom jednoduché. Povely prijíma pomocou troch tlačidiel na rukoväti radených pod sebou. Pre
zapnutie stačí dlhším stlačením podržať prostredný koliesko. Rozsvieti sa červená dióda a potom ešte raz, tentokrát
krátko, stlačíte prostredné tlačidlo a objavíte sa na prvom vibračnom programu. Pre prepínanie medzi programami
stačí opäť krátko stláčať prostredný koliesko. Ak dostanete chuť na divokejšie jazdu, šípka smerom hore zvýši
intenzitu. Naopak oddialenie orgazmu zariadite šípkou smerom nadol. Po jej stlačení sa intenzita vibračného
programu zníži. Až budete mať dosť, stačí opäť dlhšie podržať stredné tlačidlo a vibrátor On Point sa vypne.

Vibračné programy

Dopriať si môžete celkom 7 vibračných programov, u ktorých si vyberiete zo 6 stupňov intenzít podľa chuti.

Klasická stála vibrácie1.
Vibračné vlnenia (striedanie slabšie a silnejšie vibrácie)2.
Striedanie kratšieho a dlhšieho pulzu3.
Silný úder pulzné vibrácie prechádzajúca v jemnejšej (pripomína štartovanie auta)4.
Striedanie dlhších vibrácií so silnou a slabšie intenzitou5.
Jedno krátke pulzný kliknutie strieda jedno dlhé6.
Gradujúce krátke pulzy sa striedajú s dvoma dlhšími7.

Vodeodolnosť

Vibrátor On Point sa s vodou bohužiaľ moc nekamaráti. Je vodeodolný, takže rýchlu očistnú spŕšku v umývadle
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zvládne, ale do vane ho radšej neberte, ešte by sa mu niečo stalo.

Dizajn a tvar

Svojim tvarom vibrátor On Point trochu pripomína väčší zapaľovač. Jeho ergonomická rukoväť sa dobre drží a na nej
mierne vystúpené tlačidlá pomerne ľahko nahmatáte aj v opojení vášne. Horná časť sa zužuje do tenkej tyčinky
s guličkovým zakončením. Výrobca pribalil aj dva silikónové nástavce, ktorými môžete svoje vzrušujúce okamihy
vylepšiť. Guličkový nástavec zväčšuje a zmäkčuje koniec dráždiace tyčinky. Zobáčkový nástavec vie jemne zovrieť
klitoris a mučiť ho tak ešte viac.

Materiál

Jemnosť silikónu a ABS plastu vo vás rozpúta túžbu po dotykoch. Okrem odolnosti voči mechanickému poškodeniu
majú u nás tieto materiály plusové body hlavne za svoju zdravotnú nezávadnosť.

Farba

Tmavo fialová farba je do spálne ako stvorená. Nesie v sebe tajomno, ktoré budete chcieť cítiť po celom tele.

Rozmery

Svojou veľkosťou síce nie je úplne kabelkový spoločník, ale zbaľte si ho so sebou do kufra na dovolenku a nebudete
chcieť preč z izby.

Vibrátor

Celková dĺžka: 18 cm
Priemer rukoväte v najširšej časti: 3 cm
Dĺžka vibrujúca tyčinky: 4,5 cm
Priemer dráždiace guličky: 0,5 cm
Hmotnosť: 74 g

Nástavce

Priemer nástavcov: 1 cm
Dĺžka zobáčiku (iba zvierajúca časť): 1,2 cm
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