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Silikónový vibrátor s výbežkom Chic Girl

Údržba

Vibrátor s vodotesnou úpravou vyčistíte raz-dva. Pred aj po použití ho umyte teplou vodou
a mydlom. Pokiaľ si potrpíte na dôkladnú čistotu, Dezinfekcia pomôcok vám preukáže
žiadanú službu. Pri skladovaní majte vibrátor Chic Girl uložený vo textilnom vrecúšku alebo
oddelene od ostatných pomôcok. Zabránite tak tomu, aby na seba materiály vzájomne
pôsobili a poškodzovali sa.

Nabíjanie

Pred prvým použitím odporúčame vibrátor dobiť doplna. Šetríte tým životnosť batérie.

Pri modernej technológii nabíjania Click ,n' Charge stačí, aby ste priložili magnetickú USB
nabíjačku k dvom magnetickým plieškom v spodnej časti vibrátora. Druhý koniec USB
kábla pripojte cez adaptér do elektrickej zásuvky.

Nabíjanie vibrátora spoznáte podľa červenej kontrolky, ktorá sa rozsvieti v spodnej časti
rukoväte. V momente, keď sa svetielko zmení na zelené, môžete ho odpojiť z napájania.
Vibrátor môžete nabíjať priebežne, tzn. že nemusíte čakať, až sa úplne vybije a vypne
napríklad uprostred hier. Ak budete mať pocit, že jeho výkon slabne, šup s ním na
nabíjačku.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie vibrátora zvládnete na prvú dobrú. Vibrátor zapnete dlhším, asi trojsekundovým stlačením
jedného alebo druhého tlačidla v spodnej časti vibrátora. Po zapnutí sa rozsvieti dolná časť rukoväte.

Vrchným tlačidlom ovládate intenzitu vibrácií vrátane pulzných programov v hlavnej časti vibrátora, spodným
tlačidlom zase tie vo výbežku.

Vibrátor vypnete dlhším pridržaním jedného z dvoch tlačidiel až do zhasnutia spodnej časti rukoväte.

Nevýhodou je, že ak sa chcete dostať späť na predchádzajúci program, musíte sa dopredu preklikať všetkými
ostatnými, až znovu narazíte na ten svoj obľúbený.

Odporúčame si programy vyskúšať ešte pred použitím, aby ste s vibrátorom nemuseli zápasiť počas svojej
vzrušujúcej chvíľky. To je potom k hnevu, keď nevibruje tak, ako by ste práve chceli.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Vibračné programy

Nálož 10 vibračných programov vo výbežku na klitoris a v hlavnej časti vibrátora vám dá poriadne zabrať.

Hlavná časť vibrátora: Hrubé (Rumble) vibrácie

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – vysoká intenzita3.
Pulzný program – najdlhšie pravidelné pulzy4.
Pulzný program – dlhšie pravidelné pulzy5.
Pulzný program – kratšie pravidelné pulzy6.
Pulzný program – rýchlejšia sínusoida – hore, dole7.
Pulzný program – zosilňujúca sínusoida8.
Pulzný program – štyri kratšie pulzy zakončené jedným dlhším9.
Pulzný program – štyri stredné pulzy zakončené jedným hrubším10.

Výbežok na klitoris: Jemnejšie (Buzz) vibrácie

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – vysoká intenzita3.
Pulzný program – najdlhšie pravidelné pulzy4.
Pulzný program – dlhšie pravidelné pulzy5.
Pulzný program – kratšie pravidelné pulzy6.
Pulzný program – rýchlejšia sínusoida – hore, dole7.
Pulzný program – zosilňujúca sínusoida8.
Pulzný program – štyri kratšie pulzy zakončené jedným dlhším9.
Pulzný program – štyri stredné pulzy zakončené jedným hrubším10.

Vodeodolnosť

Vďaka vodotesnej úprave si s vibrátorom rozšírite obzory pri akejkoľvek vodnej aktivite. Takže kde chcete zažiť
orgazmus najskôr? V sprche? Vo vani? Alebo vo vírivke? Vyskúšajte všetky možnosti.

Dizajn a tvar

Vibrátor Chic Girl pôsobí luxusným a vypracovaným dojmom, a svojím tvarom trochu pripomína telefónne slúchadlo.
Pomôcka má širšiu špičku aj klitoridálnu časť doplnenú o dráždivé výstupky. Vďaka tomu vibrátor viac stimuluje bod
G aj klitoris. Pevná rukoväť sa dobre drží v ruke a na podsvietený ovládací panel uvidíte aj pod perinou.

Materiál

Zamatovo hebký silikónový vibrátor bez akéhokoľvek zápachu alebo viditeľných spojov. Spodná časť rukoväte je
zdobená pozláteným plastom, ktorý po zapnutí svieti a mení farby. Dostatočne ohybný a zároveň pevný výbežok
parádne stimuluje klitoris.
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Farba

Môžete si vybrať z dvoch príťažlivých farieb. Ktorá vás uhranie?

Čierna: Uhrančivo čierne vyhotovenie vo vás prebudí tie najtajnejšie sny a priania. Zatúžite po zmyselnom
rozmaznávaní.

Vínová: Tejto farby dosiahnete kombináciou červenej a fialovej, čo znamená, že vibrátor v tejto farbe bude pre
energické, náruživé a náročné ženy.

Rozmery

Svojimi rozmermi sa vibrátor Chic Girl hodí pre náročné začiatočníčky.

Celková dĺžka: 18,4 cm
Použiteľná dĺžka: 10, 6 cm
Dĺžka výbežku: 7,4 cm
Maximálny priemer: 3,6 cm
Priemer výbežku: 3,1 cm
Hmotnosť: 146 g
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