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Sqweel XT pre mužov

Údržba

S klasickou dezinfekciou si vystačíte, ale či jej nemate práve po ruke, umyť jej
pod vodou s kvapkou mydla.

Nabíjanie

Nabíjanie USB: kruhovú koncovku zasuňte do spodnej časti stimulátora
(kruhový otvor bielo-modrej farby). USB koniec pripojte k počítaču, nabíjačke
telefónu, autonabíječce alebo k powerbance. Pri nabíjaní bielo-modrý otvor
svieti, po úplnom nabití zhasne. Nabíjanie trvá cca 3 hodiny (výrobca uvádza
2 hodiny). V našom teste vydržali jazýčky kmitať 2,5 hodiny v pulzným režime
(výrobca uvádza cca hodinu).

Ovládanie

Na ľavej bočnej strane squeelu sú dva spínače, ich súčasným dlhším podržaním sa stimulátor spustí, potom sa
opakovaným stlačením ľavého alebo pravého tlačidla prepínajú programy. Pre vypnutie je potrebné opäť dlhšie
podržať obe tlačidlá. Po spustení sa jazýčky točí v kruhu podľa zvoleného programu. Ich hladenie je príjemné a určite
účinné. ovláda s dvoma šípkami na boku (pri zapnutí sa musí stlačiť obe šípky naraz a vypnutie je to rovnaké

Vibračné programy

3 klasické vibrácie + 3 pulzný programy

Pulzný programy:

1 – pomalé roztočenie + 2 krátke pulzný prechody + zrýchlenie roztočenie + 2 krátke pulzný prechody – opakuje
sa to

2 – točenie na päť dôb od najslabšej po najsilnejšiu (niečo ako valčík – raz, dva, tri) – opakuje sa to

3 – dlhé točenie s dvoma pulznými krátkymi prechody – opakuje sa to

vibruje v obvode kruhu, vibrácie nie sú moc silné (jazýčky jemné), hlučnejší

Vodeodolnosť

Pomôcka nie je vodotesná, preto si s ňou vo vani nevyhráte, ale pod tečúcou vodou s trochou opatrnosťou ju
v klídečku umyjete na ďalšie hrátky.
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Dizajn a tvar

Ergonomický, padne do dlane (ľavej i pravej). Squeel vyzerá ako nejaká väčšia plochá baterka, s tým, že spodná časť
(rukoväť) je zúženie, hore je squeel rozšírený s kruhovým otvorom vyplneným po celom obvode malými nežnými
jazýčky :)

Materiál

Hladký hebký silikón, po stranách zdrsnený pre pevnejšie uchopenie (drží, aj keď máte ruku od gélu).
Prevažne silikón – obal (čierny), jazýčky (biele), len kruh je spevnený ABS plastom (modrá farba).

Farba

Prevažne čierna matná s bielymi jazýčky a modrým obvodom vnútorného kruhu.

Rozmery

Dĺžka stimulátora: 16 cm
Šírka rukoväte: 4,8 cm
Hrúbka: 3,6 cm
Priemer stimulačného kruhu: 5,3 cm
Dĺžka jazýčkov: 1,7 cm
Šírka jazýčkov: 2 cm
Dĺžka nabíjacieho kábliku: 80 cm

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

