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Vibe Therapy KamaSutra silikónový vibrátor

Údržba

Vďaka vodoodolnej povrchovej úprave zvládnete údržbu vibrátora za okamih. Po použití ho
dôkladne umyte teplou vodou a mydlom a osušte mäkkým uterákom. Celý proces čistenia by sa
mal ukončiť Dezinfekcia pomôcok, aby sa hračka zbavila všetkých nečistôt. Dokonca aj tých, ktoré
nie sú na prvý pohľad viditeľné. Suchú hračku skladujte oddelene od ostatných hračiek, aby sa ich
materiály navzájom neovplyvňovali a nemohli sa poškodiť. Na tento účel si vezmite originálny obal
alebo látkové vrecko.

Nabíjanie

Vibrátor je napájaný dvoma batériami AA, ktoré sa vkladajú do spodnej časti prístroja
odskrutkovaním rukoväte s ovládacím panelom. Výmena batérií je rýchla a jednoduchá i jednou
rukou. Len sa uistite, že ste batérie do vibrátora vložili správne podľa značiek „+“ a „-“. Testovali
sme, ako dlho Vibe Therapy KamaSutra vibruje bez prestávky. Pri použití batérií RAVER (ultra
alkalických) bude vibrovať nepretržite pri najvyššej intenzite vibrácií 14 hodín a 47 minút.

Ovládanie

Jednoduché používanie pomocou dvoch tlačidiel sa rýchlo naučíte. Ak chcete vibrátor zapnúť alebo
vypnúť, krátko stlačte menšie ovládacie tlačidlo. Režimy stimulácie prepnete krátkym stlačením
väčšieho tlačidla so vzorom vlny. Keď je hračka zapnutá, rozsvietia sa obe tlačidlá na ovládacom
paneli.

Vibračné programy

Štyri pulzné programy v 3 intenzitách vás zabavia na celé hodiny.

Pulzovanie v dlhých intervaloch (striedanie vibrácií a pauzy)1.
Pulzovanie v stredných intervaloch2.
Rýchle pulzovanie v kratších intervaloch3.
Opakované prvé tri krátke a štvrtý dlhší impulz4.

Vodeodolnosť

Hračka má len vodotesnú úpravu. To znamená, že silikónové tesnenie zvládne len krátke opláchnutie pod tečúcou
vodou v rámci údržby.

Dizajn a tvar

Rovný, na konci mierne zakrivený vibrátor v ružovej farbe vyzerá nadčasovo a moderne. Jeho výrazné priehlbiny po
vložení do ženského lona účinne stimulujú vagínu a bod G. Anatomicky tvarovaná rukoväť s ovládacím panelom
zdobeným strieborným plastovým krytom dobre padne do ruky a uľahčuje manipuláciu.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Materiál

Vďaka certifikátu Štátneho zdravotného ústavu, ktorý sme si nechali vystaviť, sa môžete spoľahnúť na kvalitu
materiálu a dizajnu vibrátora. Klinický silikón príjemný na dotyk dodáva zariadeniu flexibilitu. Napriek pružnému tvaru
si vibrátor zachováva pevnosť a odolnosť.

Farba

Svetloružová farba pôsobí romanticky. Naláka vás na dlhé hry plné nehy.

Rozmery

Ideálna dĺžka a priemer potešia začiatočníčky aj skúsené dámy.

Celková dĺžka: 23,5 cm
Použiteľná dĺžka: 18 cm
Horný priemer: 2,7 cm
Priemer strednej časti: 3,7 cm
Priemer spodnej časti: 3,9 cm
Hmotnosť bez batérií: 195 g
Hmotnosť s batériami: 241 g
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