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Vibračné análne guľôčky Vibro Bubbles

Údržba

Vďaka vodotesnosti bude údržba guličiek hračkou. Po akcii je opláchnite vo
vlažnej vode s kvapkou mydla a osušte jemným uterákom. Dezinfekcia pomôcok
sa postará o zvyšok očisty. Suchú pomôcku uložte do šuplíka oddelene od
ostatných pomôcok, aby na seba materiály nemohli pôsobiť a poškodiť sa. Super
bude originálny obal alebo textilné vrecúško.

Nabíjanie

Hračka prišla od výrobcu nabitá zhruba z dvoch tretín. Pred prvým použitím ale
doporučujeme pomôcku nabiť doplna. Predĺžite tým životnosť batérie. Guličky sa
nabíja pomocou USB kábla. Jeden koniec zatlačte do dierky pre nabíjanie na
ovládacom paneli. Opačný koniec s konektorom zapojte do akumulátora pre
mobilný telefón.

Pri nabíjaní pomôcky tlačidlo bliká modro a po nabití zostane svietiť. Výrobca
uvádza ako priemernú výdrž guličiek 2 hodiny. My sme pri testovaní namerali
45 minút. Dĺžku nabíjania uvádza výrobca ako 1,5 hodiny, nám naopak plné
nabitie zabralo len 55 minút.

Ovládanie

Ovládanie pomôcky zvládnete ľavou zadnou. O prevádzku hračky sa stará jedno jediné tlačidlo uprostred pätky.
Dlhým stlačením tlačidla guličky zapnete a vypnete. Krátkym stlačením prepínate vibračné programy.

Vibračné programy

U guľôčok sme napočítali sedem vibračných programov, aj keď výrobca na obale uvádza, že ich je desať. Aj s týmto
počtom si ale užijete veľa zábavy.

Slabé vibrácie1.
Silnejší vibrácie2.
Najsilnejšie vibrácie3.
Stupňujúci sa krátke vibrácie4.
Krátke pulzné vibrácie5.
Rýchlejšie pulzné vibrácie6.
Tri dlhší pulzy a štvrtá dlhá vibrácie7.

Vodeodolnosť

Ak milujete laškovanie pod tečúcou vodou, máme pre vás dobrú správu. Pomôcka je vodeodolná, takže si s ňou
môžete užiť orgazmus aj vo vani alebo vírivke.
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Dizajn a tvar

Análne guličky svojím tvarom pripomínajú kotvu u lodi. Pomôcka sa dobre drží v ruke a vďaka širšej pätke pri hrách
nevykĺzne zo zadočku. O parádny dráždenie prostaty a citlivých bodov análku sa postarajú štyri guličky oddelené
kratšími stopkami. Prvé dve guličky môžete ohnúť do strán. Uľahčíte si tak zavádzanie hračky do zadných vrátok.
Ovládací panel s jedným tlačidlom nájdete v spodnej časti pätky.

Materiál

Silikón patrí k neporéznym materiálom skvelým na údržbu. Je antialergický a hebký na dotyk. Používa sa okrem iného
tiež v zdravotníctve.

Farba

Čierna farba pôsobí elegantne a tajomne. U análnych pomôcok sa cení hlavne pre svoju praktickosť.

Rozmery

Pomôcka sa svojimi rozmermi hodí pre skúsenejších análníky, ktorí sa chcú posunúť na ďalšiu métu. Na prvý pohľad
sa všetky guľôčky zdajú byť rovnako veľké, smerom ku špičke sa ale postupne zmenšujú.

Celková dĺžka: 17 cm
Použiteľná dĺžka: 14 cm
Priemer 1. a 2. guličky: 2,75 cm
Priemer 3. guličky: 2,95 cm
Priemer 4. guličky: 3,15 cm
Priemer stopky u špičky: 1,25 cm
Priemer stopky s motorčekom: 2,4 cm
Priemer pätky: 8,2 cm
Hmotnosť: 108 g
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