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Masážny vibrátor s uškami Turquoise Diamond

Údržba

Údržbu vodotesného vibrátora hravo zvládnete ľavou zadnou. Stačí ho pred aj po
použití umyť pod teplou vodou a k tomu pridať kvapku mydla. Dezinfekcia pomôcok
dotiahne očistu k dokonalosti. Suchú hračku uložte do originálneho obalu alebo
textilného vrecka, aby na seba v šuplíku materiály ostatných pomôcok nemohli
reagovať a poškodiť sa.

Nabíjanie

Vibrátor býva od výrobcu z časti nabitý, ale pred prvým použitím ho dobite do plna.
Šetríte tým aj životnosť batérie. Pre nabíjanie použite priložený USB kábel. Jeho tenkú
koncovku zapichnite do zaslepenej dierky, ktorú nájdete pod písmenami CE na zadnej
strane vibrátora. Druhý koniec kábla pripojte cez sieťový adaptér do elektrickej
zásuvky. Počas nabíjania svieti červená kontrolka. Tá sa v momente plného nabitia
zmení na zelenú.

Zistili sme, že sa doba nabíjania vibrátora pohybuje okolo 2 hodín a pri najsilnejší
intenzite vibrácií potom zvládne vibrovať 40 minút.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie zvládnete aj poslepiačky. Dlhším podržaním diamantu na spodnej strane vibrátor zapnete.
Rovnakým tlačidlom potom krátkymi stlačeniami meníte vibračné programy. Intenzitu vibrácií nastavíte pomocou
ľahko vystúpených tlačidiel plus a mínus na bočnej strane. Medzi ovládacími tlačidlami po zapnutí hračky svieti
malá dióda.

Vibračné programy

So 7 vibračnými programy zažijete orgazmus doma i na cestách.

Klasická stála vibrácie1.
Pulzujúce vibrácie2.
Vzrastajúca vibrácie – dve krátke a jedna dlhá3.
Haf haf – dve krátke intenzívne vibrácie4.
Cha-cha – dve krátke a dve dlhšie vibrácie5.
Šok – krátke pulzy a jeden dlhší6.
Vrrr – slabšie vibrácie a jedna dlhšia7.

Stupne intenzity:

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

Vodeodolnosť

Masážny vibrátor s uškami Turquoise Diamond je vodotesný. Môžete si s ním preto dopriať relaxačný kúpeľ, ktorá sa
v okamihu zmení na Orgasmické cunami.

Dizajn a tvar

Vibrátor pôsobí originálnym dojmom a svojim dizajnom pripomína zajačika. Jeho kužeľovitý tvar sa dobre drží v ruke a
je smerom k špičke ľahko zahnutý. Dve poddajná ušká, navrhnutá tak, aby svojimi vibráciami obklopila klitoris,
rozpáli aj iné citlivé miesta na vašom tele ako napríklad bradavky, okolie análneho otvoru alebo semenníky.
Ovládacie tlačidlo zdobia lesklé kamienky evokujúce diamanty.

Materiál

Silikónový materiál si obľúbite kvôli jeho hypoalergénnym a neporéznym vlastnostiam rovnako ako pre jeho
hodvábne hebký povrch.

Farba

Vďaka svetlo tyrkysovej farbe, ktorá vám pripomenie letné nebo bez mráčikov, zatúžite po vzrušujúcom
dobrodružstve.

Rozmery

Páči sa nám vrecková veľkosť vibrátora, pretože ho môžete mať vždy po ruke. Zmestí sa do kabelky aj hlboké vrecká.

Celková dĺžka vibrátora: 10,5 cm
Najužšia časť vibrátora: 3,75 cm
Najširšia časť vibrátora: 4,5 cm
Hmotnosť: 59 g
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