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Bezdrôtové vibračné vajíčko Pink Love + darček Toybag

Údržba

Jednoduchú údržbu zvládnete natotata. Pretože je vajíčko plne vodotesné,
umytie pre vás bude hračka. Opláchnite ho pod tečúcou vodou, pridajte kvapku
mydla a nechajte uschnúť. Na záver sa hodíDezinfekcia pomôcok , Vďaka ktorej
budete mať istotu, že na hračke nezostanú žiadne nečistoty a bude 100% čistá.
Suchú hračku uložte oddelene od ostatných pomôcok tak, aby na seba
materiály vzájomne nepôsobili a nemohli sa poškodiť. Super bude originálny
obal alebo textilné vrecúško.

Nabíjanie

Aj keď výrobca posiela vajíčko aj ovládač z časti nabité, odporúčame ich pred prvým použitím dobiť doplna. Predĺžite
tým výdrž a zároveň taky životnosť batérií. Pomôcku nabijete pomocou priloženého USB káblu, ktorý má dvojitý
koniec, aby ste mohli ovládač aj vajíčko napájať súčasne. Nabíjanie vám preto zaberie cca 70 minút, počas ktorých
septembra dióda nad ovládacím tlačidlom vibračného vajíčka na červeno. Na diaľkovom ovládači zase svieti červená
kontrolka nad pozláteným tlačidlom v tvare srdca. V momente nabitie zostanú obe diódy svietiť ružovo. Na jedno
nabitie zvládne vajíčko vibrovať cca 40 minút na maximálny výkon.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie zvládnete na jednotku. Na vibračnom vajíčku nájdete iba jedno ovládacie tlačidlo pre zapnutie
/ vypnutie. Diaľkový ovládač v tvare srdca má celkom tri tlačidlá. Prvé dve slúžia pre zvýšenie alebo zníženie
intenzity vibrácií a sú celkom nenápadná. Vyzerajú ako malé vyryté plus (+) a mínus (-) vedľa veľkého pozláteného
srdca, pomocou ktorého si prepínate vibračné programy.

Vibračné vajíčko zapnete dlhým podržaním ovládacieho tlačidla. Pri zapnutí sa rozsvieti červená kontrolka. Ovládač
spustíte dlhým podržaním pozláteného tlačidla v tvare srdiečka, nad ktorým sa pri zapnutí rozžiari červená dióda. Ak
najskôr zapnete vajíčko a potom ovládač, vajíčko sa ihneď spustí a začne vibrovať. Keď ale postup obrátite a najprv
zapnete ovládač a až potom vajíčko, tak sa nespustí. Aby začalo vibrovať, musíte tlačidlo na ovládači stlačiť krátko
ešte raz. Po hrátkach už potom stačí len vajíčko s ovládačom vypnúť. To urobíte tak, že ovládacie tlačidlo na vajíčku a
srdcovité tlačidlo na ovládači dlho podržíte (cca 3 sekundy), kým nezhasne kontrolka.

Vibračné programy

Z ponuky 7 vibračných a pulzných programov v 5 intenzitách si každá žena vyberte svoj najobľúbenejší.

Stupne vibrácií:

Najslabší1.
Slabé2.
Stredná3.
Silné4.
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Najsilnejšie5.

Vibračné programy:

Klasická stála vibrácie1.
Rýchla pulzné vibrácie2.
Postupne sa zvyšujúce pulzy3.
Program s krátkymi pulzmi4.
Dva krátke a dva dlhé pulzy za sebou5.
Opakujúce sa dlhý silný pulz (s prerušením)6.
Pulzy vo vlnách, plynulo sa zvyšujúce a znižujúce pulzy7.

Vodeodolnosť

S vodotesným vajíčkom si užijete vášnivú kúpeľ vo vani aj vzrušujúce návštevu aquaparku. Dajte partnerovi do rúk
ovládač, hupsné do vody a nechajte na ňom, kedy vás zaplaví vlnou rozkoše. My sme vajíčku dopriali
dvadsaťminútovú kúpeľ a aj po nej si veselo vibrovalo ďalej.

Dizajn a tvar

Vajíčko pripomína spermiu. Ale práve vďaka svojmu oválnemu tvaru sa skvelo zavádza. Jemná štruktúra na povrchu
pripomína brúsený diamant. Chvostík, ktorý na konci zdobí Bambulka s pozláteným srdiečkom, uľahčuje vyťahovanie.
Roztomilý ovládač v tvare srdca perfektne padne do ruky.

Materiál

Silikón bude, rovnako ako vajíčko, láskou na prvý dotyk. Hebký a príjemný, ľahký na údržbu a antialergénna aj pre tie
najcitlivejšie milovníkov. Medzi vajíčkom a chvostíkom nájdete kúsok pozláteného plastu, ktorý vajíčko spája a
navyše mu dodáva šmrnc.

Farba

Najnežnejšej odtieň ružovej vo vás prebudí túžbu po dlhom a vášnivom bozku rovnako ako prvomájový
čerešňový kvet.

Rozmery

Aj s malým vajíčkom sa dá hrať veľké divadlo. Vďaka svojej veľkosti nebude prekážať, či už budete robiť čokoľvek.

Celková dĺžka vajíčka: 20 cm
Použiteľná dĺžka vajíčka: 7 cm
Priemer vajíčka v najširšej časti: 3,5 cm
Veľkosť ovládača: 5,5 cm x 5,5 cm
Hmotnosť vajíčko: 45 g
Hmotnosť ovládača: 21 g
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