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Vibrátor Motorhead Ace of Spades

Údržba

Umyte mydlom a vlažnou vodou. Dezinfekcia pomôcok dotiahne všetko k úplnej čistotě.Nastříkejte,
nechajte pár minút pôsobiť a opláchnite vodou. Po uschnutí uložte medzi ostatné hračky tak, aby sa
vzájomne nedotýkali.

Nabíjanie

3 mikrotužkové AAA batérie vložte podľa nákresu do vibrátora po odskrutkovaní uzáveru. Koncert na
jedny batérie trvá približne dve hodiny. Záleží ale na type resp.kvalitě batérií.

Ovládanie

Mäkkým čiernym tlačidlom zospodu vibrátora. Krátkym stlačením zapnete vibrácie a prepínate
jednotlivé programy. Dlhším stlačením vibrácie vypnete. Vibrátor si „pamätá“ program, ktorým ste
skončili (nejspíš váš najobľúbenejší), takže pri ďalšom zapnutí sa automaticky spustí posledný
pustený program. No, nie je to skvelé?

Vibračné programy

1. Klasické najslabší vibrácie (aj tak sú silnejšie ako najsilnejšie vibrácie väčšiny vibrátorov)
2. Klasické stredne silné vibrácie
3. Klasické najsilnejší vibrácie
4. Pulzná program: 2 krátke pulzy + 1 dlhý
5. Pulzný program: rovnomerné krátke pulzy
6. Pulzná program: striedanie silnejšieho a slabšieho pulzu
7. Pulzná program: postupne zosilňujúce sa vibrácie

Vodeodolnosť

V našom teste vodoodolnosti obstál Motorhead na jednotku, takže si s ním pokojne strihnite nejaký song v sprche
alebo vo vani.

Dizajn a tvar

Klasický tvar vibrátora so zúženou špičkou, úplne hladký bez vytvarovaného žaluďa a žiliek.

Materiál

ABS plast – bez ftalátov a latexu, tvrdý a celkom neohybný, ale hebký a príjemný na povrchu + mäkké gumové
ovládacie tlačidlo.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Farba

Matná čierna so striebornou potlačou (logo Motorhead).

Rozmery

Celková dĺžka: 18,5 cm
Použiteľná dĺžka: 15 cm
Priemer: 3 cm
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