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Vibrátor Master Rabbit

Údržba

Starostlivo umyte hračku pred prvým a po každom použití. Opláchnite mydlom a
teplou vodou. Keby vám to nestačilo, môžete ho ešte postriekať dezinfekciou na
erotické pomôcky, nechať chvíľu pôsobiť a opäť opláchnuť. Po uschnutí uložte medzi
ostatné hračky do textilného vrecka alebo originálne krabičky. Aby na seba
materiály hračiek vzájomne nereagovali, tak na silikónovej časti používajte iba
dezinfekcie bez alkoholu.

Nabíjanie

2 AA Batérie dodávajú vibrátora šťavu. Batérie síce nie sú súčasťou balenia, ale
nájdete je takmer v každom obchode. U batériových pomôcok sa nám páči, že ak im
dôjde šťava, stačí len vymeniť za nové a hrátky môžu pokračovať.

Ovládanie

Master Rabbit je opatrený iba jedným tlačidlom. Krátkym stlačením vibrátor zapnete
a každým ďalším stlačením tlačidla sa prepnete na ďalší vibračný program. Dlhším
podržaním králika vypnete.

Vibračné programy

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – vyššia intenzita2.
Klasické vibrácie – stredná intenzita3.
Pulzný program – rýchlejší sínusoida – hore, dole4.
Pulzný program – 2 kratšie pulzy nasledované jedným dlhším5.
Pulzný program – kratšie pravidelné pulzy – veľmi rýchle brnenie6.
Pulzný program – najkratšia rýchle pravidelné pulzy po 3 a sekunda pauza7.
Pulzný program – 6 krátkych pulzov za sebou8.
Pulzný program – najdlhšia, kratšie a dva najkratšie pulzy9.
Pulzný program – tri rýchle krátke pulzy a jeden dlhý10.
Pulzný program – rýchle krátke pulzy slabší intenzity – tlkot srdca11.
Pulzný program – najkratšia rýchle pulzy slabší intenzity12.

Vodeodolnosť

Boom Master Rabbit je vodeodolný, nie však vodotesný! Pod krytom u batériové časti má tesniacu čiernu gumičku.
Omývanie pod vodou mu nevadí, ale na dlhé hrátky vo vani to nie je.

Dizajn a tvar

Master Rabbit má krásnu sýto ružovú výraznú farbu a falický tvar. Výbežok na klitoris je obohatený o 3 malé
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guľôčky, ktoré ho obklopí zo všetkých strán a nenechajú nikam utiecť. V spodnej časti, ktorá je biela, nájdete tlačidlo
pre zapnutie, vypnutie a posúvanie sa vo vibráciách. Vibrátor je ukrytý v tmavo šedej krabičke, ktorá je tón v tóne
pokrytá nápisy BOOM. Otváranie je z hornej časti, kde sa nachádza veľké biele logo BOOM. Krabička pôsobí pekne.
Otváranie z vrchu je náročnejšie pre samotné vylovení produktu.

Materiál

Pri dotyku luxusného vibrátora z lekárskeho silikónu ucítite na prstoch zamatovú jemnosť. Technické zázemie
vibrátora z ABS plastu sa dobre drží v ruke.

Farba

Výrazná tmavo ružová farba pôsobí vyzývavo, mladistvo a odvážne.

Rozmery

Pomôcka je svojimi rozmermi menšie ako klasické vibrátory. Čo môže byť pre niektoré ženy fajn. Hlavne mladé slečny
a ženy po pôrode ocenia menšie použiteľnú dĺžku vibrátora.

Celková dĺžka: 17,6 cm
Použiteľná dĺžka: 8,5 cm
Dĺžka výbežku: 4,5 cm
Priemer: 3,1 cm
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