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Minivibrátor ChaCha + darček Toybag

Údržba

Údržba vodotesného vibrátora vám bude trvať iba pár minút. Pred aj po
každom použití pomôcku starostlivo namydlite a opláchnite prúdom teplej
vody. Dezinfekcia pomôcok je pri čistení hračiek už len pomyselná čerešnička
na torte, pretože odstráni aj mikroskopické nečistoty, ktoré by ste si voľným
okom nevšimli. Po umytí hračku starostlivo osušte uterákom a nakoniec
vibrátor vložte do textilného vrecka alebo originálnej krabičky tak, aby sa vo
vašom šuplíku slasti nedotýkal iných erotických hračiek. Rôznorodé materiály
na seba často chemicky reagujú a poškodzujú sa.

Nabíjanie

Výrobca síce posiela vibrátor cca z polovice nabitý, napriek tomu ho ale
odporúčame pred prvým použitím dobiť do plna. Predĺžite tým jeho životnosť aj
výdrž akumulátora. Hračku jednoducho nabijete pomocou magnetického USB
kábla, ktorý nájdete v balení. Stačí, keď ploché kovové pliešky priložíte k tým
na spodnej strane vibrátora a druhý koniec kábla zapojíte cez napájací adaptér
do elektrickej zásuvky alebo powerbanky. Počas nabíjania, ktoré trvá cca 70
minút, bliká biela kontrolka pod ovládacím tlačidlom. V momente nabitia
zostane svietiť. Na plný výkon potom vibrátor zvládne vibrovať cca 40 minút
vkuse.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou jedného tlačidla si zamilujete. Dlhým, 2 sekundovým stlačením vibrátor zapnete. Svoj
pohotovostný režim prejaví dvojitým zavibrovaním, po ktorom sa rozsvieti biela dióda pod ovládacím tlačidlom.
Potom už stačí len krátkymi stlačeniami preklikávať jednotlivé vibračné programy a oddať sa rozkoši. Keď budete
chcieť pomôcku vypnúť, stačí zase podržať ovládacie tlačidlo po dobu cca 2 sekúnd a ona sa za sprievodu dvojitého
zavibrovania zase vypne.

Vibračné programy

Celkom 10 vibračných programov vám ukáže cestu do orgazmického raja.

1. Klasické stále vibrácie nízkej intenzity
2. Klasické stále vibrácie strednej intenzity
3. Klasické stále vibrácie vysokej intenzity
4. Rýchla pulzná vibrácia – „guľometná paľba“
5. Stredne rýchle pulzné vibrácie
6. Dva stredne dlhé pulzy vystrieda jeden dlhý
7. Dva rýchle pulzy vystrieda jeden dlhý
8. Stúpajúce a znižujúce sa pulzy s pauzou medzi cyklami
9. Striedanie série krátkych a rýchlych pulzov
10. Tri pulzné vibrácie vystrieda jeden dlhý pulz
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Vodeodolnosť

Minivibrátor ChaCha je vodotesný. Vezmite si ho so sebou do sprchy alebo vane a začnite deň rannou rýchlovkou v
kúpeľni. Orgazmus ráno vás postaví na nohy rýchlejšie ako silná čierna káva.

Dizajn a tvar

Vďaka svojmu nenápadnému dizajnu, rovnému tvaru a skosenej špičke vyzerá vibrátor na prvý pohľad ako rúž.
Celkovo sa hračka dobre drží v ruke, ľahko sa ovláda pomocou jedného tlačidla a parádne masíruje vagínu, klitoris,
uzdičku na penise, semenníky alebo bradavky.

Materiál

Pomôcka sa vyrába z pevného, odolného a na dotyk dokonale hladkého ABS plastu. Ten vyniká tým, že intenzívne
prenáša vibrácie po celej dĺžke vibrátora, takže sa môžete tešiť na parádnu stimuláciu všetkých erotogénnych zón.

Farba

Hravá, púdrovo ružová farba nabáda k objavovaniu nových rozkoší a prežívaniu dobrodružstva nielen doma, ale aj v
aute, práci alebo na výlete.

Rozmery

Minivibrátor ChaCha schováte do každej kabelky alebo vrecka na saku.

Celková dĺžka: 10,2 cm
Maximálny priemer: 2,3 cm
Hmotnosť: 51 g
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