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Masážny vibrátor Turquoise Diamond

Údržba

Ako každý správny pracant si aj tento malý vibrátor Turquoise Diamond po práci zaslúži
poriadnu kúpeľ. Vďaka vodotesné úprave vás údržba zdrží len chvíľočku. Stačí, keď
vibrátor umyjete mydlom a teplou vodou. Dezinfekcia pomôcok pomôže dotiahnuť
čistenie k dokonalosti. Zbaví hračku aj tých najmenších nečistôt, ktorých by ste si
voľným okom nevšimli. Suchý vibrátor uložte do originálneho obalu alebo textilného
vrecka, aby na seba materiály ostatných pomôcok nemohli reagovať a poškodiť sa.

Nabíjanie

Masážny vibrátor Turquoise Diamond býva od výroby z časti nabitý, ale odporúčame ho
pred prvým použitím dobiť doplna. Šetríte tak batériu pomôcky.

Hračka sa nabíja pomocou USB kábla, ktorý zastrčíte do slepej dierky na vrchnej špičke
vibrátora a jeho druhý koniec potom pripojíte k powerbance alebo cez nabíjací adaptér
do elektrickej zásuvky.

Zistili sme, že nabíjanie vibrátora trvá cca 2 hodiny a pri najsilnejších vibráciách
zvládne vibrovať cca 40 minút. Pri nízkej intenzite vibrácií vydrží vyčíňať až 1 hodinu.
Po celú dobu nabíjania svieti kontrolka vibrátora červeno. V momente úplného nabitia
zozelenie.

Ovládanie

Ovládanie tohoto drobca zmáknete s prstom v chobota. Pre zapnutie alebo vypnutie vibrátora stačí, aby ste
diamantové tlačidlo podržali cca 3 sekundy. Krátkym stlačením zdobeného tlačidla potom prepínate medzi siedmimi
vibračnými programami. Pre nastavenie jedného z piatich stupňov sily vibrácií stlačte tlačidlo plus „+“ alebo mínus „-
“, ktoré nájdete na bočnej strane vibrátora. Po zapnutí pomôcky sa medzi ovládacími tlačidlami rozsvieti malá dióda.

Vibračné programy

Vibrátor si na vás pripravil celkom 7 vibračných programov, s ktorými nudu nezažijete ani za dlhých zimných
večerov.

Klasická stála vibrácie1.
Pulzujúce vibrácie2.
Vzrastajúca vibrácie – dve krátke a jedna dlhá3.
Haf haf – dve krátke intenzívne vibrácie4.
Cha-cha – dve krátke a dve dlhšie5.
Šok – krátke pulzy a jeden dlhší6.
Vrrr – slabšie vibrácie a jedna dlhšia7.
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Stupne intenzity:

Najnižší stupeň1.
Nízky stupeň2.
Stredný stupeň3.
Vyšší stupeň4.
Najvyšší stupeň5.

Vodeodolnosť

Masážny vibrátor Turquoise Diamond dostal do vienka vodotesnú úpravu, preto patrí medzi výborné plavcov. Môžete
sa spoľahnúť, že vám táto malá hračka zachráni orgazmus aj vo vani plnej vody. .

Dizajn a tvar

Na pohľad oválny tvar vám pripomenie vajíčko alebo placatý kameň, s ktorým by ste mohli hádzať na vodnej hladine
žabky. Vibrátor vďaka ergonomickému tvaru skvele padne do ruky. Žiarivé kamienky na ovládacom tlačidle umocňujú
luxusný dojem.

Materiál

Kvalitný silikónový materiál, z ktorého sa vibrátor vyrába, vás uchváti svojim hebkým povrchom. Ozdobný kamienok
na ovládanie je z opracovaného plastu. Končeky prstov ucítite precízne opracované hrany, ktoré pripomínajú brúsený
diamant.

Farba

Svetlo tyrkysovo modrá farba vnesie čerstvý závan do vašich milostných dobrodružstiev. Zatúžite po intenzívnych
zážitkoch, ktoré sa vám aj počas dňa budú stále objavovať pred očami.

Rozmery

S masážnym vibrátorom Turquoise Diamond zažijete orgazmy hlavne na cestách. Vďaka malej veľkosti sa vám vojde
do vrecka aj do kabelky.

Celková dĺžka: 9,8 cm
Šírka v najužšom mieste: 2 cm
Šírka v najširšom mieste: 4,6 cm
Priemer tlačidlá: 3 cm
Hmotnosť: 54 g
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