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Plastový vibrátor Viabra

Údržba

Údržbu vodoodolného vibrátora zvládnete aj so zavretými očami. Pred aj po
každých hrách ho poriadne namydlite, opláchnite pod prúdom čistej vody a
utrite jemným uterákom. Dezinfekcia pomôcok dotiahne očistu k dokonalosti,
pretože zbaví vibrátor aj skrytých baktérií. Nakoniec suchú hračku uložte do
originálneho obalu alebo textilného vrecúška, aby na seba materiály ostatných
erotických pomôcok nemohli pôsobiť a poškodiť sa.

Nabíjanie

Vibrátor poháňajú dve AA batérie, ktoré nie sú súčasťou balenia. Batérie do
pomôcky vložíte tak, že odskrutkujete hornú časť pomyselnej skrutkovacej
rukoväti. Po zasunutí batérií znakom „+“ dole opäť krytku naskrutkujete zase
späť na vibrátor.

Zistili sme, že v dielni od výrobcu vyčíňal škriatok a pri niektorých vibrátoroch je papierik s polohou batérií obrátený
naopak. Batérie ale vždy vkladajte znamienkom „+“ dole tak, ako uvádzame v odseku vyššie.

Ovládanie

Ovládanie vibrátora zvládnete ľavou zadnou. Po vložení batérií ale skrutkovaciu rukoväť vždy pevne utiahnite, aby
batérie dobre doliehali na pružinku vo viečku. Pomôcku zapnete krátkym stlačením jediného ovládacieho tlačidla,
ktoré nájdete na skrutkovacom viečku. Krátkymi stlačeniami prepínate vibračné programy. Pre vypnutie hračky
stlačte ovládacie tlačidlo na cca 3 sekundy.

Vibračné programy

Z ponuky 10 vibračných programov si vyberte svoj najobľúbenejší.

Klasická vibrácia – nízka intenzita1.
Klasická vibrácia – stredná intenzita2.
Klasická vibrácia – najsilnejšia intenzita3.
Rýchla pulzná vibrácia4.
Rýchlu pulznú vibráciu strieda dlhá stupňujúca sa klasická vibrácia5.
Rýchle pulzy striedajú dlhé pulzy6.
Bodové pulzy strieda 10 kratších pulzov7.
Konštantné dlhé pulzy8.
Konštantné rýchle pulzy9.
Rýchle pulzy striedajú dlhé a kratšie pulzy10.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Vodeodolnosť

Vibrátor má vodoodolnú úpravu, ktorú oceníte pri rýchlej údržbe. Do vane alebo sprchy si ho ale neberte. Do
zásobníka na batériu môže zatiecť voda a pomôcku by ste utopili.

Dizajn a tvar

Vibrátor pôsobí jednoduchým, nenápadným dojmom a svojím hladkým tvarom nám pripomína kozmickú raketu. Táto
pomôcka s pevným telom ale spoľahlivo vystrelí do orgazmického vesmíru dámy, ktoré si potrpia na presnú
stimuláciu bodu G a klitorisu. Vibrátor sa dobre drží v ruke, preto sa s ním pri hľadaní citlivých bodov ženského lona
dobre manipuluje.

Materiál

Zjemnený povrch vibrátora z ABS plastu rozmaznáva jemnú kožu ako zamat. Plastové jadro pomôcky tiež výborne
prenáša vibrácie, ktoré intenzívne prekrvia celé panvové dno.

Farba

Svetlofialová farba pôsobí pozitívnym dojmom a naladí vás na vlnu horúceho experimentovania.

Rozmery

Menší priemer vibrátora odporúčame aj začiatočníčkam.

Celková dĺžka vibrátora: 18 cm
Použiteľná dĺžka: 16 cm
Priemer vibrátora: 2,7 cm
Hmotnosť bez batérie: 97 g
Hmotnosť s batériou: 119 g
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