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Trojmotorové šikovný vibrátor HACKBUTEER

Údržba

Vodeodolný vibrátor, takže postačí ak ho umyjete v teplej vode s mydlom.
Dezinfekcia pomôcok sa hodí použiť na samotný záver čistenie. Vibrátor
uskladnite oddelene od ostatných pomôcok, najlepšie do originálneho obalu
alebo elegantného fialového vrecúšku, ktorý nájdete v krabičke.

Nabíjanie

Pred prvým použitím odporúčame nový vibrátor úplne nabiť, čím akumulátora
predĺžite životnosť. V spodnej časti rukoväte nájdete takmer neviditeľnú malú
dierku na konektor nabíjačky, USB koncovku zapojte do notebooku, PC alebo
adaptéra nabíjačky telefónu. Pri nabíjaní svieti dióda, ktorá zhasne, až sa vaše
hračka nabije doplna. Nabíjali sme ho 3 hodiny a vibrovať nám vydržal necelé
2 hodiny.

Ovládanie

Vibrátor Smart Hackbuteer zapnete cca 3sekundovým stlačením oboch tlačidiel. Začne blikať ľad kontrolka, čo
spustí automatické vyhľadávanie bluetooth. Pre úplné vypnutie, aby tlačidlá nefungovala vôbec a bola zablokovaná,
opäť dlho podržíte obe tlačidlá naraz, týmto sa automaticky odpojí aj spárovanie s mobilom. Ak ho chcete vypnúť na
krátku chvíľu, stlačte krátko iba spodné tlačidlo. Opäť krátkym stlačením ho zapnete. Že je zapnutý, spoznáte podľa
preblikávania kontroliek, vibrátor v tejto chvíli zostáva spárovaný s telefónom. Jednotlivé vibrácie prepínate len
horným tlačidlom od prvej až do dvanástej. Spodné tlačidlo vibrácie úplne vypne, takže hornom začnete vždy od
programu číslo 1. Pre stiahnutie aplikácie stačí, keď si oskenujete QR kód z krabičky vibrátora. Tento odkaz:
„http://app.cst2002.com/“ vám aplikáciu stiahne, ak vám kód nefunguje a môžete si tu vybrať možnosť pre android
alebo iphone. Zapnite si bluetooth na mobile a tiež zapnite vibrátor. Zájdite na aplikáciu. Kliknite vpravo hore na
ikonu pre spárovanie, vyberte zariadenie a počkajte. Po chvíli sa všetko spáruje. Páči sa nám, že pre všetky pomôcky
BOOM, máte 1 rovnakú aplikáciu (okrem guľôčok HiBall).

Otvorí sa hlavný panel pod sekcií masáž s 12 druhmi vibrácií. Pod ponukou vibrácií nájdete menu so 4 programy
(opakovanie, orgazmus, bomba a voliteľný).

Opakovanie – nastavíte, ako sa bude opakovať 12 druhov vibrácií, či raz všetkých 12, jedna dokola alebo náhodne.
Orgazmus – v priebehu vibrácií alebo tesne pred orgazmom stačí stlačiť a spustíte dlhú veľa silnú vibráciu.
Bomba – skúste si vibráciu nastaviť s časovým spínačom alebo náhodne a prekvapí vás stredne dlhá vibrácie
v momente, keď to najmenej čakáte.
Voliteľný – podľa vašich chutí si nastavíte vibrovanie pre 2 motorky, kreslením palcom po displeji a uložíte.

A stále s výberom nekončíme. Ďalej sa ponúkajú ešte sekcie interaktívne a vzdialená.

Interaktívne – navedie vás k pusteniu hudby alebo videa vo vašom zariadení a vibrácie tancujú do rytmu.
Vzdialená – ak má váš partner stiahnutú aplikáciu a dali ste mu vaše tajné heslo, dovoľte mu, nech si s vami pohrá
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na diaľku. Ovládanie na prvý pohľad vyzerá možno zložito, ale aplikácia vás jednoducho navedie.

Vibračné programy

pulzné vibrácie stredná intenzity – postupne vibruje spodné motoriek zároveň s motorčekom na výbežku,1.
potom strednej a nakoniec hornej,
dlhé pulzné vibrácie strednej intenzity všetkých motorčekov,2.
klasická vibrácie strednej intenzity všetkých motorčekov,3.
pulzné vibrácie postupne sa s pridanou motorčekov, začne vibrovať spodné, pridá sa prostredný a nakoniec4.
s dlhšou vibrácií hornej,
pulzné vibrácie so zvyšujúcou sa intenzitou, zavŕšené dvoma krátkymi intenzívnymi pulzy všetkých5.
motorčekov,
klasická vibrácie dvoch spodných motorčekov a motorku na výbežku, zavŕšené silným pulzom v hornej časti6.
vibrátora,
rýchle postupné zapínanie spodného motorku, k tomu sa pridá strednej a nakoniec hornej, potom zase7.
postupné vypínanie horného a stredného motorku, vibrátor teda vibruje po celú dobu, ale vytvárajú sa takto
pulzný vlny slabšie a silnejšie intenzity,
pomalé postupné zapínanie spodného motorku, k tomu stredného, nakoniec horného, na sekundu sa vypne a8.
tieto vibrácie sa opakujú v rovnakom rytme znova,
klasická vibrácie strednej intenzity po celej dĺžke vibrátora, ktorá sa stupňuje až do silných vibrácií,9.
klasická slabšie vibrácie po celej dĺžke vibrátora, zavŕšené stredná vibrácií,10.
klasická slabšie vibrácie po celej dĺžke vibrátora, ktorá sa stupňuje do stredných vibrácií v pravidelných11.
vlnách,
slabé vibrácie málinko sa zosilňujúce v pravidelných vlnách.12.

Dizajn a tvar

Pevný a zároveň pružný tvar s dráždítkem v tvare slzy. Telo vibrátora sa mierne rozširuje smerom k špičke. Na
vibrátora sú dva hrbolčeky medzi ktorými je vibrátor najviac ohybný.

Materiál

100% silikónový materiál. Na dotyk hebučký. Najlepšie pre erotické hračky. Odolný, neporézny a bezpečný k telu.
Dobre vodí vibrácie. Veľmi rýchlo sa zahreje na teplotu tela.

Farba

výrazne ružová ako naši slony

Rozmery

Celková dĺžka vibrátora: 19,7 cm
Použiteľná dĺžka: 12 cm
Dĺžka dráždítka: 6,3 cm
Priemer dráždítka: 2,8 cm
Priemer rukoväte: 3,8 cm
Priemer strednej časti vibrátora: 3 cm
Priemer vrchnej časti vibrátora: 3,6 cm
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