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Silikónový vibrátor G Spotix

Údržba

Údržbu vodotesného vibrátora zvládnete počas chvíľky. Stačí ho po orgazme poriadne namydliť,
opláchnuť pod tečúcou vodou a osušiť jemným uterákom. Dezinfekcia pomôcok dotiahne očistu
do konca a zbaví hračku všetkých nečistôt, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Suchú
pomôcku uložte do textilného vrecka alebo originálnej krabičky, aby sa nedotýkala ostatných
hračiek vo vašom šuplíku. Rôznorodé materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Nabíjanie

Pomôcka vám príde od výrobcu z časti nabitá. Pred prvým použitím ju ale dobite do plna.
Predĺžite tým životnosť batérie. Vibrátor sa dobíja pomocou rýchleho magnetického systému
Click ‚n‘ Charge. Jednu stranu USB kábla priložte k dvom kovovým bodom, ktoré nájdete na
zadnej strane vibrátora, kúsok nad rukoväťou. Opačnú stranu kábla potom zastrčte do sieťovej
nabíjačky pre mobilný telefón alebo powerbanky.

Nabíjanie hračky trvá 90 min. V priebehu tejto doby bliká dióda ovládacieho tlačidla, ktorá po
nabití vibrátora zostane svietiť. Potom vás pomôcka pri plnom výkone odmení 50 min. slasti.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou jedného tlačidla na rukoväti pochopíte na prvú dobrú. Vibrátor sa zapína aj vypína
jeho dlhším stlačením. Zapnutú hračku spoznáte podľa rozsvieteného tlačidla. To potom preblikáva v rytme
vibračných módov, ktoré prepínate krátkymi stlačeniami tlačidla. Stimulačné režimy sa ovládajú cyklicky. To
znamená, že sa od posledného módu vrátite plynule zase k tomu prvému.

Vibračné programy

Z ponuky 7 vibračných programov si vyberte svoj najobľúbenejší.

1. Klasická vibrácia – najnižšia intenzita
2. Klasická vibrácia – stredná intenzita
3. Klasická vibrácia – najsilnejšia intenzita
4. Vzrastajúca rýchla pulzná vibrácia strieda dlhšie pulzy
5. Vlnovka z postupne vzrastajúcich a klesajúcich klasických vibrácií
6. Tri rýchle pulzy striedajú dva dlhšie pulzy
7. Guľometnú paľbu striedajú rýchle pulzy

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodotesný. Dámy si preto doprajú orgazmické chvíľky aj v sprche alebo vani plnej vody.

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

Vibrátor s hladkým telom pôsobí kompaktným dojmom a svojim tvarom nám pripomína hokejku. Výrazne zahnutá
špička s kruhovými prelismi spoľahlivo zacieli a premasíruje bod G, ktorý patrí k najcitlivejším miestečkám ženskej
vagíny. Ovládacie tlačidlo nájdete šikovne umiestnené v spodnej časti rukoväte. Hračka so zlatou rukoväťou sa dobre
drží v ruke av zbierke hračiek ju neprehliadnete.

Materiál

Zamatovo hebký silikón evokuje ľudskú kožu, preto si ho zamilujete po prvom pohladení. Tento prémiový materiál na
seba neviaže žiadne pachy, je šetrný k telu a nespôsobuje alergické reakcie. Stretnete sa s ním preto aj v
zdravotníctve alebo kozmetickom priemysle. Rukoväť a jadro vibrátora z tvrdého ABS plastu prepožičiavajú pomôcke
pevný tvar.

Farba

Elegantná tmavo zelená a luxusná zlatá farba pôsobí noblesným dojmom a odprevadí do orgazmických výšin aj
náročné ženy so zmyslom pre detail.

Rozmery

Vibrátor si vďaka jeho menším rozmerom vychutnajú začiatočníčky aj skúsené dámy.

Celková dĺžka: 15,5 cm
Použiteľná dĺžka: 9,7 cm
Priemer špičky: 2,8 cm
Najširší priemer: 2,8 cm
Hmotnosť: 82 g
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