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Vibrátor s dvojitým silikónom Front Row Purple +
darček Toybag

Údržba

Údržbu zvládnete aj so zavretými očami. Vibrátor umyte teplou vodou s kvapkou mydla a
osušte jemným uterákom. Dezinfekcia pomôcok sa postará o zvyšok očisty. Suchý vibrátor
uložte do nočného stolíka oddelene od ostatných pomôcok, aby na seba materiály vzájomne
nepôsobili a nemohli sa poškodiť. Skvele poslúži textilné vrecúško alebo originálny obal.

Nabíjanie

Vibrátor je z výroby čiastočne nabitý, ale pred prvým použitím ho odporúčame do plna nabiť.
Predĺžite tak životnosť batérie. Pomôcku môžete nabiť cez dobíjací adaptér mobilného telefónu.
Nabíjanie trvá zhruba 2,5 hodiny. Vibrátor vydrží v akcii cca 2 hodiny. Vyskúšali sme, že aj po
hodine sú vibrácie veľmi silné a intenzívne. Pri cestovaní dobre poslúži Powerbanky.

Ovládanie

Vibrátor je od výroby uzamknutý cestovným zámkom, preto ho musíte najskôr odomknúť. To
urobíte tak, že cca 3 sekundy podržíte tlačidlo „Power“. Ovládací panel preblikne a funkcia
autolock sa vypne. Pokiaľ budete chcieť zámok zase zamknúť, dlhším podržaním rovnakého
tlačidla funkciu autolock zase aktivujete.

Jednoduché a intuitívne ovládanie na 2 tlačidlá zaistí rýchle prepínanie programov počas hier. Vibrátor zapnete aj
vypnete krátkym stlačením tlačidla „Power“. Tlačidlom s vlnovkou prepínate vibračné programy.

Vibračné programy

Vyberte si zo 7 rozmanitých vibračných programov:

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – najvyššia intenzita3.
Vzostupné pulzné vibrácie4.
Pulzné vibrácie – pomalšie5.
Pulzné vibrácie – rýchlejšie6.
Pulzné vibrácie – so štyrmi vzostupne predlžujúcimi sa pulzmi7.

Vodeodolnosť

Výrobca uvádza, že má vibrátor vodotesnú úpravu, tak sme mu dopriali poriadny kúpeľ. Pod vodou vibroval ako
o život a voda mu neublížila. Vychutnajte si s týmto vodným živlom hry vo vani, sprche alebo vírivke.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
https://www.ruzovyslon.sk/napajacie-powerbanky-pre-eroticke-pomocky/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Dizajn a tvar

Podlhovastý tvar prirodzene a plynule prechádza do zahnutej, mierne rozšírenej špičky, ktorá bude presne mieriť na
bod G a ďalšie citlivé body hlbšie vo vagíne. Pozlátené lemovanie v ovládacej časti dodáva vibrátoru šmrnc. Vibrátor
nájdete uložený v peknej krabičke pod priehľadnou fóliou.

Materiál

Na dotyk príjemný a hebký materiál navrhnutý pre čo najprirodzenejší pocit zo stimulácie si zamilujete. Mäkký
dvojvrstvový silikón na použiteľnej časti vibrátora vyzýva na pokrčenie. Na ovládacej časti pomôcky nájdete tlačidlá
z ABS plastu.

Farba

Sýtopurpurová farba so zlatými detailmi na ovládanie pôsobí nadčasovo a elegantne.

Rozmery

Vibrátor má aj napriek svojej menšej použiteľnej dĺžke väčšie a hrubšie telo, ale zároveň to nie je žiadny macek.
V zahnutej špičke je najširší, uprostred zase najtenší. Proste veľkosť tak akurát na príjemné zaplnenie.

Celková dĺžka: 22 cm
Použiteľná dĺžka: 15 cm
Priemer v najširšej časti: 4 cm
Priemer v najužšej časti: 3,1 cm
Hmotnosť: 210 g
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