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Fun Factory Sharevibe – strapless pripínací penis +
darček Toybag

Údržba

Vďaka vodotesnej úprave zvládnete údržbu ľavou zadnou. Dildo opláchnite pod
teplou vodou s kvapkou mydla a osušte jemným uterákom.
{CategoryLink:374}{/categoryLink} sa postará o zvyšok očisty. Suchú hračku
schovajte do zásuvky oddelene od ostatných pomôcok, aby na seba materiály
nemohli vzájomne pôsobiť a poškodiť sa. Skvelé bude textilné vrecúško alebo
pôvodný obal.

Nabíjanie

Od dodávateľa prišla pomôcka z polovice nabitá, ale pred prvým použitím odporúčame dildo dobiť doplna. Šetríte tak
životnosť batérie.

Vďaka USB nabíjaniu odpadne nákup batérií. Vibračná patróna sa dobíja systémom Click'n'charge. Na jednej strane
nájdete konektor na priloženie na magnetické pliešky na vibračnej patróne, na druhej klasickú USB koncovku, ktorú
zapojte do adaptéra na mobilný telefón.

Výrobca uvádza, že prvé nabitie pomôcky potrvá dve hodiny, ale nabíjanie Fun Factory hračiek môže trvať aj šestnásť
hodín. Strap-on nám po nabití vydržal v prevádzke 60 minút. V priebehu nabíjania konštantne svieti červená
kontrolka na vibračnej patróne.

Ovládanie

Vibračná patróna sa ovláda ľahko jedným červeným tlačidlom. Dlhým podržaním vibrácie zapnete a vypnete.
Krátkym stlačením prepínate medzi jednotlivými programami.

Vibračné programy

O parádnu porciu slasti sa postará 5 vibračných programov.

Klasické vibrácie1.
Rýchle pulzy2.
Pomalšie pulzy3.
Klesajúce vibrácie4.
Padajúca lopta – postupne spomaľujúce pulzy5.

Vodeodolnosť

Silikónové telo aj patróna majú vodotesnú úpravu, takže si Sharevibe pokojne vezmite do sprchy alebo si užite
dráždivý kúpeľ vo dvojici.
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Dizajn a tvar

Hladké dildo pripomína zahnutý palec s ukazovákom a pýši sa premysleným tvarom. Pomôcka sa dobre drží v ruke a
jej najdlhšia strana má výbežok, ktorý pri hrách dráždi klitoris. Kratšia časť dilda je o niečo mohutnejšia a vďaka tomu
dobre drží vnútri vagíny.

Materiál

So 100 % silikónom si vychutnáte príjemnú a bezpečnú jazdu. Na dotyk je mäkký a hebký, s kvapkou lubrigélu bude
parádne kĺzať.

Farba

Vyberte si z dvoch farieb svoju obľúbenú – žiarivo ružová dobíja energiu a tmavofialová prebúdza chuť po orgazme
s prímesou tajomna.

Rozmery

Veľkosť sa hodí pre začiatočníkov. Menšie dildo vo vagíne dobre drží a pekne zaplní, dlhšie dildo pohodlne zájde do
každej dierky. Dlhšie dildo pohodlne zájde do prednej dierky alebo zadočka. V kabelke už ale zaberie dosť miesta.

Celková dĺžka: 21,9 cm
Použiteľná dĺžka: 12,2 cm
Priemer: 2,1 cm
Dĺžka vaginálneho kolíka: 9 cm
Priemer vaginálneho kolíka: 3,9 cm
Hmotnosť: 410 g
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