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Womanizer Premium II tlakový vibrátor + darček Toybag

Údržba

Jednoduchú údržbu zvládnete mávnutím čarovného prútika, pretože je
Womanizer vodotesný. Po akcii vibrátor umyte mydlom a opláchnite teplou
vodou. Dezinfekcia pomôcok dotiahne celé čistenie k dokonalosti. Suchú
hračku uložte do nočného stolíka oddelene od ostatných pomôcok tak, aby na
seba materiály vzájomne nepôsobili a nemohli sa poškodiť. Super bude
originálny obal alebo textilné vrecúško, ktoré nájdete v balení.

Nabíjanie

Pred prvým použitím nabite Womanizer doplna. Odvďačí sa vám potom dlhou
výdržou batérie. Nabíja sa pomocou magnetického USB kábla, ktorý jedným
koncom pripojíte k dvom kovovým bodom na špičke Womanizeru a druhý
koniec potom strčíte do powerbanky alebo cez adaptér do elektrickej zásuvky.
Priebeh nabíjania signalizujú diódy, ktoré sa v pravidelnom cykle postupne
rozsvecujú a zhasínajú. Plné dobitie spoznáte cca po 2 hodinách podľa
rozsvietenia všetkých troch diód. Na jeden záťah vám potom Womanizer
Premium dopraje až 3 hodiny zábavy.

Ovládanie

Trochu zložitejšie ovládanie nakoniec zvládnete aj poslepiačky. Womanizer zapnete alebo vypnete asi
dvojsekundovým podržaním tlačidla ON/OFF, ktoré nájdete pod troma diódami na hornom chrbte pomôcky.
Rozsvietením kontroliek dáva hračka najavo, že je zapnutá. V tomto okamihu sa spolu so zapnutím aktivoval aj
Smart Silence systém alebo tichý režim. Preto Womanizer Premium II nevydáva žiadny zvuk. Makat začne až po
priložení ku klitorisu, bradavke alebo prstu. Pamätajte ale, že pri zapínaní pomôcky sa nesmiete dotýkať stimulačnej
hlavičky. Funkcia Smart Silence by totiž nemusela fungovať správne.

Na zapnutie alebo vypnutie tichého režimu stačí podržať tlačidlo PLUS (+) alebo MÍNUS (-) na cca 2 sekundy.
Pokiaľ tichý režim nefunguje, skúste najskôr Womanizer vypnúť a pomocou USB kábla ho nechajte nabíjať po dobu
niekoľkých sekúnd. Týmto spôsobom sa pomôcka tzv. resetuje. To isté musíte urobiť aj pri každej výmene náustku
alebo jej opätovnom nasadení po čistení.

Intenzitu tlakových vĺn si hravo zmeníte pomocou tlačidiel PLUS (+) a MÍNUS (-), umiestnených cca uprostred chrbta
pomôcky. Stačí ich vždy len krátko stlačiť a preklikávať so 14 tlakovými programami.

Womanizer Premium II ponúka zaujímavú funkciu autopilota. Tú spustíte alebo vypnete dvojsekundovým
podržaním tlačidla označeného vlnovkou. Pokiaľ budete chcieť jeden z troch autopilotných režimov zmeniť, stačí vždy
toto tlačidlo krátko stlačiť a vyskúšať ďalší stimulačný program. Počas funkcie autopilota sa tiež postupne rozsvecujú
LED kontrolky nad vypínacím tlačidlom. Keď si nebudete istí, ktorý autopilotný režim máte práve spustený, stačí sa
pozrieť na diódy.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Prvý tzv. Soft Mode sa intenzitou tlakových vĺn pohybuje niekde medzi 1. až 6. programom. Počas tohto režimu bliká
prvá dióda.
Druhý tzv. Medium Mode ponúka tlakové vlny v rozmedzí 6. až 11. programu a jeho spustenie signalizujú dve
blikajúce kontrolky.
Tretí tzv. Intense Mode rozmazná klitoris tlakovými vlnami na úrovni 9. až 14. programu a zároveň vás o svojom
spustení informuje všetkými tromi blikajúcimi diódami.

Vodeodolnosť

Vezmite si tlakovú pomôcku aj na vyvádzanie vo vode. Vďaka jej vodotesnosti si to môžete dovoliť. Relaxujte s ňou vo
vani, v sprche, jednoducho všade, kde práve budete mať chuť. Naši testeri si Womanizer vzali tiež do vírivky a
poriadne ho otestovali pod vodou.

Dizajn a tvar

Womanizer Premium je krásavec na prvý pohľad. Zaobleným tvarom pripomínajúcim kvapku vody skvele padne do
ruky. Lemovanie vo farbe zlata podčiarkuje celkový dojem luxusného dizajnu. Elegantné balenie zaujme každého
zvedavca.

Materiál

Od modernej a luxusnej hračky sa očakáva aj prémiová kvalita materiálu, a to Womanizer Premium spĺňa. Pevný
ABS plast dodáva na mohutnosti a hebká štruktúra silikónu vás bude nútiť neustále sa ho dotýkať. Celý vibrátor
podčiarkuje ozdobný plastový prstenec.

Farba

Womanizer ponúka celkom tri farebné vyhotovenia, ktoré pôsobia luxusným dojmom a dokážu sexuálne poblúzniť
všetky vaše zmysly. Tajomné dámy si môžu vybrať elegantný čierny variant so zlatým prstencom, vášnivé ženy
intuitívne zvolia červenú kombináciu so zlatým prstencom a romantické duše siahnu po nežnom ružovom vyhotovení
zdobenom strieborným prstencom.

Čierna so zlatými detailmi
Červená so zlatými detailmi
Ružová so striebornými detailmi

Rozmery

Pomôcka na prvý pohľad pôsobí trochu mohutným dojmom, ale nie je tomu tak. V skutočnosti sa ale pohodlne drží
v ruke a pri sexe s partnerom neprekáža.

Celková dĺžka: 16 cm
Priemer najširšej časti: 4,8 cm
Priemer najužšej časti: 1,7 cm
Priemer náustku: 1,5 cm
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Hmotnosť: 135 g
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