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Rotačný vibrátor Viver Bunny + darček Toybag

Údržba

Údržbu vodotesného vibrátora zvládnete rýchlosťou blesku. Po orgazme ho opláchnite pod
tečúcou vodou s kvapkou mydla a osušte mäkkým uterákom. Dezinfekcia pomôcok dokončí
čistenie a zbaví vás skrytých nečistôt, ktoré by ste si nevšimli ani pod lupou. Suchý vibrátor
skladujte oddelene od ostatných pomôcok, aby sa materiály nemohli vzájomne ovplyvňovať a
poškodiť. Skvelé je látkové vrecko alebo originálny obal.

Nabíjanie

Pomôcka bola od výrobcu dodaná čiastočne nabitá, ale pred prvým použitím ju odporúčame
nabiť do plnej kapacity. Tým sa predĺži životnosť batérie. Vibrátor sa nabíja pomocou
magnetického kábla USB, ktorý nájdete v príslušenstve. Plochý konektor zapojte do
nabíjacieho adaptéra mobilného telefónu alebo powerbanku a opačný koniec pripojte
k magnetickým výstupkom na rukoväti vibrátora.

Počas dvojhodinového nabíjania bliká LED dióda na strednom ovládacom tlačidle na červeno.
Po nabití miniaplikácie sa jej farba zmení na zelenú. Výrobca garantuje, že hračka po nabití
vydrží v prevádzke 50 minút. My sme si s vibrátorom užili 90 min slasti.

Ovládanie

Ovládanie prístroja si vyžaduje trochu cviku, ale nie je to nič, čo by ste nezvládli. Na ovládacom paneli uprostred
rukoväte je päť tlačidiel. Dlhým stlačením stredného ovládacieho tlačidla vibrátor zapnete a vypnete. Keď vibrátor
zapnete, tlačidlo sa rozsvieti na zeleno a zostane svietiť, kým ho budete mať zapnutý.

Krátkym stlačením ľavého tlačidla s vlnkou a číslom 1, sprevádzaným zeleným podsvietením, spustíte vibrácie vo
vaginálnej oblasti. Krátkym stlačením toho istého tlačidla prepnete režimy vibrácií. Dlhším podržaním tlačidla sa
vibrácie vypnú.

Krátkym stlačením pravého tlačidla s vlnovkou a číslicou 2 zapnete klitorisový výstupok. Zapnutý výbežok
spoznáte podľa rozsvietenej zelenej diódy. Vibračné programy sa prepínajú krátkymi stlačeniami. Ak chcete vypnúť
výbežok, podržte ovládacie tlačidlo dlhšie.

Tlačidlo s vlnkou a číslicou tri sa používa na zapnutie otáčania. Aktivuje sa krátkym stlačením na spustenie so
zeleným podsvietením a vypína sa dlhším podržaním. Krátkym stlačením toho istého tlačidla prepnete rotačné
programy.

Dlhším stlačením a podržaním tlačidla climax spustíte všetky tri motory súčasne na plný výkon a rýchlosť. Počas
aktivácie tejto funkcie bliká celý ovládací panel na zeleno.
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Vibračné programy

Desať vibračných programov vo vibrátore aj vo výbežku na klitoris sprevádza šesť rotačných módov.

Vibračné programy

Klasické vibrácie s nízkou intenzitou1.
Klasické vibrácie strednej intenzity2.
Klasické vibrácie s vysokou intenzitou3.
Rýchle pulzné vibrácie4.
Štyri pomalé impulzy a štyri rýchle impulzy na konci5.
Štyri impulzy striedajúce sa so štyrmi rýchlymi impulzmi a klasickými vibráciami6.
Klasické vibrácie7.
Štyri pomalé impulzy zakončené vibráciou8.
Päť rýchlych impulzov striedajúcich sa s dvoma pomalými impulzmi a klesajúcou vibráciou9.
Pulzné vibrácie prechádzajúce na klasické vibrácie10.

Rotačné programy

Pomalá rotácia (vľavo)1.
Stredná rotácia (vľavo)2.
Rýchla rotácia (vľavo)3.
Pomalá rotácia (vpravo)4.
Stredná rotácia (vpravo)5.
Rýchla rotácia (vpravo)6.

Vibračné programy vo výbežku na klitoris

Klasické vibrácie nízkej intenzity1.
Klasické vibrácie strednej intenzity2.
Klasické vibrácie vysokej intenzity3.
Rýchle pulzné vibrácie4.
Štyri pomalé impulzy a štyri rýchle impulzy na konci5.
Štyri impulzy striedajúce sa so štyrmi rýchlymi impulzmi a klasickými vibráciami6.
Klasické vibrácie7.
Štyri pomalé impulzy zakončené vibráciou8.
Päť rýchlych impulzov striedajúcich sa s dvoma pomalými impulzmi a klesajúcou vibráciou9.
Pulzné vibrácie prechádzajúce na klasické vibrácie10.

Vodeodolnosť

Vodotesnú úpravu ocenia milovníci vodných hier, ktorí radi ukončia sprchovanie alebo kúpeľ spolu so silným
orgazmom.

Dizajn a tvar

Moderný dizajn miniaplikácie vyzerá elegantne a uhladene. Mierne zaoblená rotačná špička a dvojité zakrivenie
vaginálnej časti príjemne dráždia bod G. Vibrátor sa ľahko drží v ruke a ovládací panel na rukoväti s piatimi
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očíslovanými tlačidlami sa nedá prehliadnuť. Výčnelok klitorisu s pružnými výstupkami pripomína zajačika.

Materiál

Silikón s mäkkým povrchom na dotyk si obľúbite pre jeho neporézne, antialergické vlastnosti a jednoduchú údržbu.

Farba

Fialová farba je tajomná a mystická. Inšpiruje vás k odvážnemu experimentovaniu, ktoré neudrží vaše túžby na uzde.

Rozmery

Menšia veľkosť vibrátora poteší aj začiatočníkov.

Celková dĺžka: 22 cm
Použiteľná dĺžka: 11,5 cm
Maximálny priemer: 4,3 cm
Minimálny priemer: 2,5 cm
Dĺžka výstupku klitorisu: 7,4 cm
Priemer v najširšej časti vypukliny: 2,5 cm
Hmotnosť: 221 g
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