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Análny vibrátor Firefly

Údržba

Vodotesný vibrátor v okamihu umyjete. Po každom úkone ho len namydlite a
dôkladne opláchnite vlažnou vodou. Potom sa Dezinfekcia pomôcok postará o 100 %
čistotu. Stačí ju nastriekať na pomôcku, nechať pôsobiť minútu a potom umyť vodou.
Nakoniec vibrátor osušte uterákom a uložte ho do pôvodnej škatule alebo látkového
vrecka. Zabránite tak tomu, aby sa počas skladovania dotýkal ostatných hračiek,
ktoré by na seba navzájom reagovali a poškodili sa.

Nabíjanie

Odporúčame vibrátor pred prvým použitím nabiť doplna, aby ste si tým zaistili dlhú
životnosť akumulátora. Na nabíjanie slúži USB kábel, ktorý nájdete v balení. Jeho
guľatú koncovku zastrčte do zásuvky pre napájanie, ktorú nájdete zakamuflovanú na
bočnej strane pätky vibrátora. Výrobca ju označil vyrytými písmenami DC. Zasunutie
konektora ide trochu tuho, ale zastrčte ho tam celý. Druhý koniec kábla potom
pripojte cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Počas dobíjania zlaté pliešky
blikajú bielo. V prípade dobitia sa ich diódy rozžiaria a zostanú svietiť. Nám nabíjanie
trvalo cca 1,5 hodiny, po ktorej vibrátor vydržal vibrovať v kuse 1 hodinu a 15 min.
na plný výkon.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomocou jedného tlačidla hravo zvládnete. Pre zapnutie vibrátora krátko stlačte nenápadné
tlačidlo so znakom power, umiestnené na boku pätky. Po zapnutí sa zlaté pliešky začnú striedavo podfarbovať celou
paletou farieb. Tým vám vibrátor dáva najavo, že je pripravený na akciu. Opätovným krátkym stlačením tlačidla
spustíte prvý vibračný program. Po poslednom programe vibrácie utíchnu. Pokiaľ chcete znova zapnúť prvý režim,
stlačte tlačidlo ešte raz a celá jazda začne odznova. Ďalšími krátkymi stlačeniami si prepínate vibračné programy. Pre
vypnutie vibrátora podržte tlačidlo po dobu cca 3 sekúnd.

Vibračné programy

So 7 vibračnými programami odplávate do vzrušujúcej oázy relaxácie a stoviek orgazmov.

Klasické vibrácie nízkej intenzity1.
Klasické vibrácie strednej intenzity2.
Klasické vibrácie vysokej intenzity3.
Rýchle a krátke pulzné vibrácie4.
Dva krátke pulzy vystrieda jeden dlhý, vzrastajúci5.
Vlnobitie – dlhé, vzrastajúce pulzy6.
Päť stredne dlhých pulzov vystrieda jeden dlhý7.
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Vodeodolnosť

Análny vibrátor Firefly má vodotesné vyhotovenie. Preto na nič nečakajte a hupnite s ním do vane. Horúci kúpeľ vás
príjemne uvoľní, takže sa análnym hrám oddáte naplno.

Dizajn a tvar

Na prvý pohľad elegantný vibrátor vyzerá vďaka svojmu zahnutiu trochu ako radiaca páka, ktorá sa dobre drží v ruke.
Ohnutá, trochu bucľatá špička skvele prilieha na bod G vo vagíne alebo na prostatu pri análnej stimulácii. Na svoje si
tak prídu ako muži, tak aj ženy. Páči sa nám, že pätku vibrátora zdobia dva zlaté pliešky, ktoré pri spustení vibrácií
menia svoje farby.

Materiál

Jadro vibrátora tvorí pevný ABS plast, ktorý intenzívne prenáša vibrácie po celej dĺžke pomôcky. Jeho povrch pokrýva
vrstva silikónu, ktorý je neporézny, hypoalergénny a na dotyk hebký ako satén.

Farba

Čierna farba pôsobí zmyselne a pre análne pomôcky sa hodí najlepšie. Odhodíte vďaka nej všetky zábrany stranou a
pustíte sa do experimentovania.

Rozmery

Malé rozmery vibrátora potešia začiatočníkov aj mierne pokročilých análnych pôžitkárov.

Celková dĺžka: 15 cm
Použiteľná dĺžka: 12,5 cm
Minimálny priemer: 2,1 cm
Maximálny priemer: 3,7 cm
Priemer pätky: 5,2 cm
Hmotnosť: 94 g
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