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Análna súprava Vibro Partners

Údržba

Údržbu vodoodolnej súpravy zvládnete ľavou zadnou. Vibračnú patrónu ale
stačí utrieť vlhkou handričkou, aby nezatiekla voda do zásobníka na batériu.
Ostatné pomôcky namydlite, umyte pod tečúcou vodou a osušte uterákom.
Dezinfekcia pomôcok sa postará o dokonalú čistotu vašich erotických hračiek.
Pomôcky skladujte oddelene, aby sa vzájomným pôsobením nepoškodil ich
materiál. Dobre vám poslúži textilné vrecúško alebo originálny obal.

Nabíjanie

Vibračnú patrónu napája jedna AAA batéria (mikrotužková), ktorá nie je súčasťou balenia. Pre vloženie batérie do
patróny odskrutkujte spodnú časť s ovládacím tlačidlom a vložte batériu znamienkom „+“ dole. Potom opäť
naskrutkujte krytku.

Zistili sme, že patróna vydrží v prevádzke niekoľko hodín v závislosti od kvality použitej batérie. Pred vybitím
pomôcky výkon postupne slabne.

Ovládanie

Ovládanie vibračnej patróny pomocou jediného tlačidla hravo zvládnete. Krátkym stlačením patrónu zapnete a
následne prepínate vibračné módy. Po prepnutí posledného programu sa patróna vypne.

Vibračné programy

O príjemné dráždenie análika sa stará päť vibračných programov:

Klasická najslabšia vibrácia.1.
Klasická silnejšia vibrácia.2.
Rýchla pulzná vibrácia.3.
Dva rýchlejšie pulzy strieda jeden dlhý pulz.4.
Sínusoida – dlhú vzrastajúcu a postupne sa znižujúcu vibráciu zakončia dva rýchle pulzy.5.

Vodeodolnosť

S análnym kolíkom aj guľôčkami bez vsunutej patróny môžete vystrájať vo vani alebo vo vírivke. Vibračnu patrónu na
vodné hry radšej nepozývajte. Mohli by ste ju utopiť.

Dizajn a tvar

Jednoduché a praktické vyhotovenie pomôcok v čiernej farbe staví na kvalitné vyhotovenie.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Klasický balónikový klystír s úzkym nadstavcom sa dobre drží v ruke a skvele zavádza.

Análny kolík s úzkou špičkou a výraznou pätkou pekne vkĺzne do zadočka.

Análne guľôčky majú prvú guľôčku tvarovanú mierne do špičky pre ľahší prienik. Pripomínajú nám vývrtku na víno.

Vibračná patróna valcovitého tvaru zasuniete do kolíka alebo guľôčok a môžete ju využiť aj ako minivibrátor na
klitoris alebo bradavky. Patróna ide z oboch pomôcok ťažšie vytiahnuť, preto pri jej vložení odporúčame namazať
kvapkou lubrikantu.

Materiál

Hypoalergénny silikónový materiál si zamilujete vďaka jeho hladkému povrchu a neporéznym vlastnostiam.
Nadstavec klystíru je vyrobený z ABS plastu.

Farba

Elegantná čierna farba vo vás vzbudí túžbu po dobrodružstve a objavovaní nových zážitkov.

Rozmery

Menšie rozmery pomôcok potešia hlavne začiatočníkov, ktorí sa vo svete análnych hier ešte len rozkukávajú.

Análny kolík:

Celková dĺžka bez patróny: 12,7 cm
Použiteľná dĺžka: 9 cm
Priemer v najširšej časti: 3,5 cm
Priemer špičky: 0,5 cm
Priemer stopky: 2 cm
Priemer pätky: 8,2 cm
Hmotnosť bez patróny: 87 g

Análne guľôčky:

Celková dĺžka bez patróny: 18 cm
Použiteľná dĺžka: 14 cm
Priemer 1., 2. a 3. guľôčky: 2,7 cm
Priemer 4. guľôčky: 2,8 cm
Priemer stopky pri špičke: 1,1 cm
Priemer stopky pri pätke: 2,4 cm
Priemer pätky: 8 cm
Hmotnosť bez patróny: 83 g
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Klystír:

Celková dĺžka klystíru: 17 cm
Dĺžka aplikátora na zavedenie: 5,5 cm
Priemer aplikátora v spodnej časti: 0,9 cm
Priemer zaoblenej špičky aplikátora: 0,6 cm
Objem balónika: 220 ml
Dĺžka balónika: 10,5 cm
Priemer balónika: 8 cm
Hmotnosť: 102 g

Vibračná patróna:

Celková dĺžka: 8,5 cm
Použiteľná dĺžka (určená na zasúvanie do hračiek): 6,6 cm
Priemer: 1,7 cm
Hmotnosť: 29 g

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, poškodenej, alebo podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej fyzickej
kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.
• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie
alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania bezpečnostných pokynov nie je
možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
• dilatátory: nebezpečenstvo poranenia močovej trubice, nepokračujte cez bolesť, používajte dostatočné množstvo
sterilného lubrikačného gélu, nepoužívajte obyčajný lubrikačný gél.
• klystíry: nebezpečenstvo poranenia konečníka, klystíry napojené na sprchu - primerané množstvo vlažnej vody.
• gynekologické zrkadlá: nebezpečenstvo poranenia pošvy pri neobratnom zaobchádzaní.
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