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Hudobný vibrátor OhMiBod 3.OH Panty Vibe

Údržba

Opláchnite hračku pod teplou vodou s kvapkou mydla a nechajte uschnúť.
Snažte sa skrátiť pobyt pod vodou na nevyhnutné minimum, aby ste vibrátor
nepoškodili. Ako bodka na záver poslúži Dezinfekcia pomôcok , S ktorou budete
mať istotu, že je hračka 100% čistá a pripravená na ďalšie párty. Skladujte
OhMiBod v saténovom vrecúšku, tam mu bude najlepšie.

Nabíjanie

Ako OhMiBod, tak ovládač je nabíjateľná. Preto ušetríte peniaze za kupovanie nových batérií a navyše i životné
prostredie. Trochu nás mrzí, že súčasťou balenia je iba jeden kábel, preto musíte obe vecičky nabíjať zvlášť.

Odporúčame vždy nabiť pred prvým použitím, aj keď sa vám môže zdať, že je pomôcka od výrobcu plne nabitá.
Zaručíte si tak dlhšiu životnosť hračky a predĺženie výdrže batérie.

Plánujete návštevu klubu? Radšej hoďte OhMiBod nabíjať noc vopred a ovládač potom cez deň. Nestane sa vám, že
by sa hračka v najlepšom vybila. Nabíjanie spoznáte podľa blikajúce kontrolky. Akonáhle kontrolka dobliká, OhMiBod
je pripravený na divokú jazdu.

Obe časti sa nabíja zhruba hodinku a pol, čo uvádza ako výrobca, tak sme si to overili aj my vo sloním tímu. Vibrátor
vydržia vkuse vibrovať asi hodinu. Zhruba za 35 minút začne výkon slabnúť, ale nie nijako drasticky, tak o tretinu.
Pokiaľ ho nepoužívate v kuse, nemáte šancu si toho všimnúť. Zo skúseností odporúčame nabíjať priebežne, aby
hračka bola vždy pripravená v plnej poľnej na ďalšiu jazdu.

Ovládanie

Ovládanie je jednoduché a osvojíte si ho raz dva. Stlačte tlačidlo pre zapnutie po dobu troch sekúnd na ovládači aj na
samotnom OhMiBod. Teraz je hračka pripravená na experimentovanie. So samotným OhMiBod už nebudete nič robiť.
Vložte si ho do nohavičiek a užívajte si.

Na ovládači okrem tlačidla pre vypnutie nájdete ešte tri ďalšie. Tlačidlo so šípkou ovláda vibrácie pomocou stlačenia.
OhMiBod bude vibrovať tak dlho, kým budete držať prst na tlačidle. Uvidíte, že z tejto funkcie bude vo vytržení váš
partner, pretože vibrácie bude mať v plnej réžii on.

Ďalším tlačidlom sú vibračné programy. Po stlačení sa vám zapne prvý program. Rovnakým tlačidlom sa preklikáte
všetkými 5 prednastavenými programami.

A posledná tlačidlo s obrázkom zvuku aktivuje mikrofón a vibrátor bude „hrať“ do rytmu hudby. Týmto tlačidlom
môžete regulovať citlivosť mikrofónu. Podľa toho, ako svieti kontrolka na vypínači, spoznáte citlivosť mikrofónu.
Pokiaľ svieti najmenej, mikrofón nie je tak citlivý, keď svieti veľa, mikrofón reaguje aj na jemnejšie zvukové podnety.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Pokiaľ chcete vibrátor aj ovládač vypnúť, zase podržte tlačidlo pre vypnutie / zapnutie po dobu troch sekúnd.

Rozdiel medzi vibráciami spustené diaľkovým ovládaním a hudobným režimom je len vo frekvencii vibrácií. Intenzita
je rovnaká, akurát diaľkovým ovládaním máte vibrácie lepšie pod kontrolou. U hudby neviete, čo a kedy príde a
musíte sa spoliehať na decibely konkrétne skladby.

Vibračné programy

Okrem klasických 5 vibračných programov OhMiBod reaguje na hudbu a vibruje do rytmu. Zatancujte si s OhMiBod
romantický ploužáček, prípadne to rozbaľte na poriadnu metalovú pecku … Alebo zverte ovládač do rúk partnerovi a
pomocou tlačidla, na ktorom je vyobrazená šípka, ho nechajte, nech sám stlačením určí dĺžku vibrácií. Bude vás trápiť
krátkym zavibrovaním alebo dlhú, tiahly vibrácií?

Klasické vibrácie1.
Pulzný program – pomalší pulzy2.
Pulzný program – rýchlejší pulzy3.
Pulzný program s vibráciou – desať pulzov a dlhá vibrácie4.
Pulzný program – rýchle a krátke pulzy, ako dopadajúce loptička na zem5.

Vodeodolnosť

Do aquaparku si so sebou OhMiBod radšej neberte. Výrobca uvádza, že je hračka síce vodeodolná, ale iba na rýchle
opláchnutie pod vodou. Na vodnej vyčíňanie sme si preto netrúfli …

Dizajn a tvar

OhMiBod má krásny tvar malé lodičky, ktorá vám vstúpi do nohavičiek, a nebudete o nej vedieť do tej doby, než
zapnete vibrácie. Navrhnutý tak, aby stimuloval klitoris aj vaginálne okolia. Diaľkové ovládanie padne do ruky. Celá
sada pôsobí luxusným dojmom.

Materiál

Vrchná časť OhMiBod pokrýva silikónová vrstva. Keď prejdete prstom po vibrátora, máte pocit, že sa dotýkate
zamatu. Spodná časť a diaľkové ovládanie sú vyrobené z pevného ABS plastu. Hladký materiál v nohavičkách
nezadrhává. Jednoducho ho vsuniete aj vysuniete z čiernych čipkovaných nohavičiek. Tie môžete uchovávať
v priloženom saténovom sáčku.

Farba

Ružová pôsobí rozverne, čierna je zase farba noci. Toto spojenie si koleduje o divokú párty plnú vzrušenia, kedy sa
vám bude chcieť domov až za svitania …

Rozmery

Tak akurát do nohavičiek. OhMiBod má kompaktné rozmery, vďaka ktorým bude nosenie príjemné a pohodlné.
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Nohavičky majú UNI veľkosť, takže nesedí každému typu postavy. Najlepšie sa v nich bude cítiť žena, ktorá bežne
nosia konfekciu S-M.

Celková dĺžka OhMiBodu: 7,7 cm
Šírka výbežku na klitoris vodorovne a zvisle: 2 cm a 2,6 cm
Šírka zadnej časti: 3,5 cm
Dĺžka ovládača: 6 cm
Hmotnosť vibrátora: 31 g
Hmotnosť ovládača: 17 g
Obvod bokov nohavičiek: 68–95 cm
Výška nohavičiek: 22,5 cm
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