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Vibrátor s výběžkom Willy Rabbit

Údržba

Umyte hračku pred prvým a po každom použití mydlom a teplou vodou. Až hračka uschne,
uložte ju do priloženého vrecka alebo škatule. Vždy skladujte pomôcky oddelene, aby na
seba materiály nemohli reagovať. Na záver sa bude hodiť Dezinfekcia pomôcok . Zbaví
vibrátor všetkých fujtablú. Budete mať istotu, že vibrouš je 100% čistý.

Nabíjanie

Vibrátor je nabíjací. Otestovali sme, že na jedno nabitie vydrží vibrovať cca 90 minút v kuse.
Doba nabíjania je okolo 3,5 hodiny. Na tú rozkoš sa oplatí počkať … Ak nechcete, aby sa
vám stalo, že prestane vibrovať uprostred akcie, z vlastných skúseností ho odporúčame
dobíjať priebežne. K tomu je aj prispôsobená akumulátorová batéria. Počas nabíjania
kontrolka vibrátora nepretržite svieti. Keď je vibrátor nabitý, kontrolka zhasne.

Ovládanie

Na vibrátora sa nachádzajú dve tlačidlá. Horný na ovládanie tela vibrátora, spodné pre
ovládanie výbežku na klitoris. Tlačidlá sú zapustené vo vibrátora, spoznáte ich podľa malé
vypukliny na silikónovom povrchu tesne pod výbežkom. Pre zapnutie tlačidlo pridržte, kým
sa nerozsvieti na červeno, potom s každým kliknutím striedajte vibračné programy. Vďaka
tomu, že sa vibrátor aj výbežok ovláda zvlášť, je len na vás, čo si vyberiete. Pokiaľ chcete
zapnúť obe časti, pridržte obe tlačidlá kým nezasvieti. Vibrátor aj výbežok sa vypína
rovnako ako zapína. Podržte tlačidlo na pár sekúnd a hračka sa vypne.

Vibračné programy

Vibračné programy pre vaginálnu stimuláciu:

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – vysoká intenzita2.
Pulzný program – najkratšia pravidelné pulzy3.
Pulzný program – striedajúce sa slabšie a silnejšie pulzy (dlhšia)4.
Pulzný program – striedajúce sa slabšie a silnejšie pulzy (kratšie)5.

Vodeodolnosť

Willy Rabbit je vodotesný. Takže si s ním bez obáv doprajte vzrušujúce kúpeľ.

Dizajn a tvar

Vibrátor má zahnutú špičku, ktorá presne mieri na G bod a intenzívne ho dráždi. Pod špičkou nájdete jemné
vrúbkami, ktoré budú pri prieniku do vagíny jemne stimulovať a zážitok bude ešte viac vzrušujúce. Sladkú bodkou už
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je výbežok na klitoris, ktorý vďaka ohybnému kĺbu vždy zameria a nájde svoj cieľ …

Materiál

Hračky zo silikónu máme radi. Silikón je hladký, neporézny a ľahko umývateľný. Nemá žiadne nepríjemné arómu a je
antialergénne. Na dotyk je navyše tak hebký …

Farba

Neónovo ružová – výrazná, krásna, dynamická, hravá a vyzývavá. Ideálne pre každú ženu.

Rozmery

Veľkosť Willyho sa nám páči. Je tak akurát veľký na to, aby dráždil na bod G a výbežok pohodlne dosiahol na klitoris.

Celková dĺžka: 20,4 cm
Použiteľná dĺžka: 11,6 cm
Priemer v hornej časti: 3,6 cm
Priemer v strednej časti: 3,2 cm
Priemer v spodnej časti: 2,9 cm
Priemer výbežku: 2,4 cm
Hmotnosť: 235 g
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