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Párový vibrátor Double Vibes

Údržba

Nástroj má vodoodolnú povrchovú úpravu, ale jeho údržba si vyžaduje trochu
viac času. Opláchnite partnerský vibrátor teplou vodou s kvapkou mydla a
osušte ho mäkkou utierkou alebo ho nechajte voľne uschnúť. Prípadné
nečistoty medzi zárezmi vajíčka vibrátora a z tlačidiel očistite mäkkou kefkou.
Dezinfekcia pomôcok O zvyšok čistenia sa postará mäkká kefka. Suchý vibrátor
skladujte na tmavom mieste oddelene od ostatných hračiek, aby sa materiály
nemohli vzájomne ovplyvňovať a poškodiť. Ideálne bude látkové vrecko alebo
originálny obal.

Nabíjanie

Hračka bola od výrobcu dodaná napoly nabitá, ale odporúčame ju pred prvým použitím nabiť do plnej kapacity.
Predĺži sa tým životnosť batérie.

Vibrátor sa nabíja pomocou kábla USB. Nemusíte sa preto trápiť s hľadaním batérií a šetríte životné prostredie.
Koniec kábla s okrúhlym konektorom zasuňte až do zaslepenej nabíjacej zásuvky, ktorá je dômyselne ukrytá v hornej
časti vajíčka s ovládacími tlačidlami. Druhú stranu kábla USB zapojte do powerbanky alebo adaptéra na nabíjanie
mobilného telefónu.

To, že sa pomôcka nabíja, spoznáte podľa červenej kontrolky, ktorá zhasne, keď je vibrátor nabitý. Výrobca uvádza
čas nabíjania 60 minút, nám trvalo nabíjanie približne dve hodiny. Vibrátor vydrží až 90 minút, potom sa sám vypne.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie vibrátora zvládnete rýchlosťou blesku. Ovládací panel s dvoma tlačidlami nájdete v hornej časti
vajíčka bez zárezov. Pomôcka sa zapína a vypína tlačidlom s typickým symbolom kolieska. Vibrácie sa ovládajú
tlačidlom so symbolom vlny.

Vibračné programy

Vibračné programy si vyberiete podľa nálady jednoduchým stlačením horného ovládacieho tlačidla na hladkom
vajíčku.

Silné nepretržité vibrácie v oboch vajíčkach1.
Krátke rýchle pulzujúce vibrácie v oboch vajíčkach2.
Striedavé rýchle vibrácie z jedného vajíčka do druhého3.
Silná nepretržitá vibrácia vrúbkovaného vajíčka, druhé pulzuje4.
Striedavé dlhé a krátke vibrácie v oboch vajíčkach, po ktorých nasleduje spoločná dlhšia vibrácia5.
Jedno vajíčko vibruje dlho, druhé krátko a potom obe striedavo vibrujú krátko6.
Hlboké stredne dlhé vibrácie oboch vajíčok striedavo rýchlejšie za sebou7.
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Vodeodolnosť

S vibrátorom Double Vibes si môžete užívať erotické chvíle v sprche aj vo vírivke. Vďaka jeho vodotesnosti mu kúpeľ
neublíži a vy si môžete bez obáv vychutnať opojné čaro vodných hier.

Dizajn a tvar

Vibrátor pôsobí hravým dojmom a jeho tvar pripomína neposednú dážďovku. Po zapnutí sa rozvibrujú obe vajíčka,
ktoré vďaka dlhému silikónovému káblu nikam nezmiznú. Každé vajíčko má vystuženú stopku, vďaka ktorej sa
vibrátor ľahko zavádza do vagíny a zadočku. Nástroj sa dobre drží v ruke a vrúbkovaná časť je skvelá na stimuláciu
bodu G.

Materiál

Zamatovo jemný silikón hladí pokožku intímnych partií ako brušká prstov. Prémiový materiál nepríjemne nevonia a
neviaže na seba žiadne pachy.

Farba

Výrazná lila farba vás očarí svojou pozitívnou energiou a divokosťou a umocní zážitok z orgazmu.

Rozmery

Párový vibrátor Double Vibes je vďaka svojej veľkosti vhodný pre začiatočníkov. Veľkosť vibračných vajíčok sa
dokonale prispôsobí vagíne bez pocitu silného tlaku alebo výplne.

Celková dĺžka vibrátora: 60 cm
Dĺžka vajíčka so zárezmi bez stopky: 7 cm
Dĺžka hladkého vajíčka bez stopky: 7,5 cm
Priemer vajíčka so zárezmi: 2,9 cm
Priemer hladkého vajíčka: 3,2 cm
Dĺžka silikónového kábla: 45,5 cm
Hmotnosť: 127 g
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