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Vibrátor s výbežkom Turquoise Diamond

Údržba

Vodotesný vibrátor Turquoise Diamond umyjete počas chvíľky. Po každej akcii ho namydlite
a opláchnite prúdom horúcej vody. Dezinfekcia pomôcok potom dotiahne umývanie k 100 %
čistote. Nakoniec už len stačí erotickú hračku poriadne vysušiť uterákom a uložiť ju do
pôvodného obalu alebo textilného vrecka tak, aby sa vo vašej zásuvke slasti nedotýkala
iných pomôcok, pretože rôznorodé materiály erotických hračiek na seba niekedy zle pôsobia
a navzájom sa ničia.

Nabíjanie

Pred prvým použitím odporúčame vibrátor nabiť. Predĺžite tým životnosť jeho akumulátora.
Jeden koniec USB kábla preto zapichnite do dierky pre nabíjanie, ktorú nájdete na boku
vibrátora pod vyrytými písmenami CE a druhý koniec pripojte k powerbanku. Môžete použiť
tiež sieťový adaptér a pripojiť tak vibrátor k elektrickej zásuvke, z ktorej sa bude nabíjať
rýchlejšie. Nám dobíjanie trvalo cca 2 hodiny, po ktorých pomôcka vydržala vibrovať v kuse
1 hodinu. Počas nabíjania svieti medzi tlačidlami „plus“ a „mínus“ červená kontrolka. Tá sa
pri plnom nabití zmení na modrú.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Pre zapnutie vibrátora stačí pridržať spodné tlačidlo v tvare diamantu na
3 sekundy. Týmto tlačidlom tiež pomocou krátkeho stlačenia prepínate jednotlivé vibračné programy. Pre zvýšenie
alebo zníženie intenzity vibrácií slúžia dve samostatné tlačidlá na boku vibrátora. Výrobca ich označil znamienkami
plus (+) a mínus (-).

Vibračné programy

So 7 vibračnými programami v 5 intenzitách sa pohráte.

Vibračné programy:

Klasické vibrácie1.
Rýchle pulzné vibrácie2.
Striedavé vibrácie na bode G a výbežku3.
Striedanie dvoch rýchlych pulzov na bode G a na klitorise4.
Striedanie troch rýchlych pulzov na bode G a na klitorise5.
Dlhé pulzné vibrácie zakončené jedným krátkym pulzom6.
Dva dlhšie a dva kratšie pulzy7.

Stupne intenzity:

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

Vodeodolnosť

Vodotesný vibrátor si vezmite so sebou do vane, sprchy alebo rovno do vírivky. Kombinácia uvoľňujúcich bubliniek a
slastného vibrovania v lone patrí k obľúbeným piatkovým večerom našej testerky.

Dizajn a tvar

Dizajn vibrátora vás nadchne. Svetlotyrkysovú farbu dopĺňajú strieborné kamienky okolo ovládacieho tlačidla na
spodnej strane vibrátora. Pomôcka tak pôsobí luxusne a štýlovo. Vďaka zahnutému tvaru a anatomicky dobre
premyslenému výbežku dráždi vibrátor bod G a zároveň aj klitoris. Celkovo sa dobre drží v ruke, takže sa s ním hravo
manipuluje v akejkoľvek polohe.

Materiál

Vibrátor s výbežkom Turquoise Diamond sa vyrába z kvalitného silikónového materiálu, ktorý je na dotyk hebký ako
hodvábny šál. My si na silikóne ceníme jeho hypoalergénne a neporézne vlastnosti, vďaka ktorým sa ľahko čistí a
udržiava.

Farba

S tyrkysovo-modrým vibrátorom odplávajú ženy na vlnách rozkoše do exotických krajín, plných drahých kameňov.

Rozmery

Stredne veľký vibrátor uspokojí začiatočníčky aj náročné dračice.

Celková dĺžka: 18,5 cm
Použiteľná dĺžka: 11,5 cm
Priemer najširšej časti: 3,5 cm
Priemer najužšej časti: 2,8 cm
Priemer výbežku v najširšej časti: 2,4 cm
Celková dĺžka výbežku: 6,5 cm
Hmotnosť: 183 g
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