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Vibrátor s výbežkom romanti Luxury Rabbit + darček
Dezinfekčný sprej 75 ml

Údržba

Údržba je jednoduchá. Silikónový vibrátor so stimulátorom klitorisu miluje vodu, takže
postačí, keď ho pred aj po každom použití umyjete dôkladne mydlom a opláchnete. Väčšiu
pozornosť venujte drážkam. Dostane sa za ne pošvový sekrét. Parádny je Dezinfekcia
pomôcok . Tou ošetríte hračku najdôkladnejšie. Nastriekajte na pomôcku, nechajte oschnúť,
utrite handričkou a uskladnite v originálnom obale alebo textilným vrecúšku.

Nabíjanie

Vibrátor romanti Rabbit patrí medzi moderné vibrátory, ktoré majú dobíjacie Li-on batériu
Dobíjanie cez USB kábel. Ten stačí zasunúť do PC alebo do adaptéra na 220 V. Koncovku na
dobíjanie zasuňte do mini dierky v zadnej časti ovládacieho panelu (pod písmenami „DC“) a
poriadne zacvaknite až na doraz tak, aby nebol vidieť strieborný koniec. Tlačidlá začnú
preblikávať. Akonáhle sa plne nabije, tlačidlá budú svietiť na modro.

Výrobca uvádza, že pri plnej prevádzke vydrží vibrovať dve hodiny po plnom nabití. Zo
skúseností vieme, že tak dlho vkuse väčšina náruživci vibrátory nepoužíva. Ak nechcete, aby
sa vám Rabbit vypol v priebehu hrátok, môžete pomôcku dobíjať priebežne. Odporúčame
vibrátor nabiť pred prvým použitím. Mohol sa totiž počas cesty od výrobcu k vám unaviť.

Ovládanie

Ovládanie je jednoduché. Vibrátor má iba dve tlačidlá. Na jednom je značka pre zapnutie / vypnutie, na druhom
písmeno „M“. Zapnete ho podržaním tlačidla pre zapnutie na cca 2 sekundy – obe sa rozsvieti na modro. Tlačidlá
budú počas používania preblikávať do rytmu zapnutých vibrácií v hlavnej časti vibrátora.

Hlavná časť vibrátora rozvrníte stlačením tlačidla „M“. Rovnakým tlačidlom prepínate vibrácie.

Vibrácie vo výbežku zapnete stlačením tlačidla pre zapnutie, tým tiež prepínate vibrácie.

Až budete chcieť pomôcku umlčať, opäť podržte tlačidlo pre zapnutie na cca 2 sekundy. Vibrátor sa vypne a tlačidlá
zhasnú.

Vibračné programy

Hlavná časť vibrátora:

Klasické vibrácie – kratšie pravidelné pulzy1.
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Klasické vibrácie – dlhšia pravidelné pulzy2.
Klasické vibrácie – najdlhšia pravidelné pulzy3.
Pulzný program – rýchlejší sínusoida – hore, dole4.
Pulzný program – vysoká intenzita5.
Pulzný program – stredná intenzita6.
Pulzný program – nízka intenzita7.

Výbežok na klitoris:

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – vysoká intenzita3.
Pulzný program – rýchlejší sínusoida – hore, dole4.
Pulzný program – najdlhšia pravidelné pulzy5.
Pulzný program – dlhšia pravidelné pulzy6.
Pulzný program – kratšie pravidelné pulzy7.

Vodeodolnosť

S vibrátorom romanti Luxury Rabbit si môžete užívať aj hrátky vo vani. Je totiž vodotesný. Sprchovanie s ním bude
zábava a môžete byť úplne v kľude, keď ho budete umývať.

Dizajn a tvar

Romant Luxury Rabbit zaujme na prvý pohľad. Je mierne prehnutý a pod špičkou žaluďa originálne zvrásnený, takže
pekne dráždi pri prenikaní pošvovým vchodom. Kratšie výbežok na klitoris má dve roztomilá hladká ušká. Za
zaoblenou rukoväť sa dobre drží a manipuluje s ním.

Materiál

Vibrátor má hladký, elastický a neporézny povrch. Zdobený drážkami pod žaluďom a rovnými ryhami po tele
vibrátora. Je kombináciou čistého lekárskeho silikónu, ktorý odpudzuje vodu, nečistoty a baktérie, a ABS plastu.
Ľahko s ním nájdete najcitlivejšie miesta, pretože obe časti vibrátora sú mäkké a pružné a možno ho teda mierne
ohýbať do strán.

Farba

Sýta fialová farba upúta pozornosť. Ovládací panel s tlačidlami je strieborný. Tieto dve farby k sebe pekne ladia a
dopĺňajú sa.

Rozmery

Vibrátor má príjemnú dĺžku, ktorá bude vo vnútri dráždiť všetky citlivé miesta. Výbežok je dostatočne dlhý, takže
parádne dosiahne na klitoris.

Celková dĺžka: 20,2 cm
Použiteľná dĺžka: 12 cm
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Maximálny priemer: 3,7 cm
Hmotnosť: 150 g
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