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Silikónový vibrátor Turquoise Diamond

Údržba

Vďaka vodotesnému prevedenie je údržba jednoduchá ako facka. Proste a jednoducho
ho umyte v teplej vode s kvapkou mydla a poriadne osušte.Dezinfekcia pomôcok na
záver ešte zaručí, že bude vibrátor sto percent čistý a pripravený na ďalšie
divokú jazdu.

Nabíjanie

Ako každú dobíjacie hračku aj tento vibrátor odporúčame pred prvým použitím nabiť
doplna. Zvýšite tak životnosť batérie. Použite USB kábel, ktorý je súčasťou balenia, a
konektor poriadne zastrčte do vibrátora. Druhý koniec kábla pripojte k powerbance
alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Nabíjanie spoznáte podľa svietiace
červenej kontrolky. Akonáhle je 100% nabitý, kontrolka zozelenie. Ak nadšením
nevydržíte, tak sme zistili, že na nabitie od výrobcu vydrží robiť radosť hodinku na
najsilnejšie intenzite. Bežná prevádzka vibrátora je 60 minút a 2 hodiny mu trvá
nabitie do plna, aby bol vždy pripravený.

Ovládanie

Ovládanie nám prišlo pomerne jednoduché a intuitívne. Vibrátor sa zapína veľkým
tlačidlom na spodnej strane. V podstate tým najväčším diamantom. Krátko tlačidlo
podržte, kým vibrátor nezačne vibrovať. Rovnakým tlačidlom si aj prepínate programy
a tiež ho krátkym pridržaním zase vypnete. Intenzitu vibrácií si nastavíte na boku
vibrátora tlačidlami plus a mínus.

Vibračné programy

Celkom 7 vibračných programov vás sprevádzať na ceste za orgazmom.

Klasická 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.

Vodeodolnosť

Turquoise Diamond miluje vodu, pretože je vodotesný. Takže si s ním pokojne doprajte dlhú, relaxačný kúpeľ. S nami
vydržal vo vani dlhých 20 minút a zvesela vibruje ďalej.

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

Vibrátor vyzerá luxusne. Svojim tvarom málinko pripomína bumerang. V špičke je trochu sploštený, takže okrem
dráždenia lona ho využijete napríklad aj na masáž tela. Vďaka úzkej špičke sa vibrátor dobre zavádza a jeho širšie
priemer príjemne vyplní vagínu. Dlhá rukoväť skvele padne do ruky, takže sa vibrátor pri hrách ľahko ovláda.

Materiál

Zamatovo hebký silikón vás bude nútiť vibrátor hladiť a dotýkať sa ho. Silikón máme na hračkách najradšej. Je
antialergénne, neporézny a jednoduchý na údržbu. Tlačidlo na ovládanie zdobia sklenené kamienky, ktoré
pripomínajú malé diamanty.

Farba

Nežná, pastelovo tyrkysová poteší každú romantickú dušu. Dodá vám odvahu odplávať na vlne fantázie do ďalekej
krajiny splnených prianí.

Rozmery

Páči sa nám, že vibrátor Turquoise Diamond nie je nijako veľký ani dlhý. Preto si ho zamiluje väčšina žien, či už
z radov začiatočníci, alebo skúsených dračíc.

Celková dĺžka: 18,5 cm
Použiteľná dĺžka: 16 cm
Priemer v najširšej časti: 3,7 cm
Priemer v najužšej časti: 2,7 cm
Hmotnosť: 164 g
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