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Perličkový vibrátor Fireshow – rotuje

Údržba

Vibrátor nie je vodeodolný, odporúčame opatrne umývať pod tečúcou vodou tak, že
držíme ovládacia časť hore a dbáme na to, aby sa do nej nedostala voda. Napriek tomu by
sa Dezinfekcia pomôcok mala stať súčasťou vašej starostlivosti o hračky.

Nabíjanie

Na 4 AA (tužkové) batérie, ktoré sa vloží do plastového modulu (krabičky) a spolu s ním
do ovládacej časti vibrátora (je to lepšie riešenie ako vkladanie každej batérie zvlášť,
pretože použité sa takto dajú ľahko vybrať a nehrozí poškodenie vniřní časti pomôcky) .
Kryt ovládača sa musí nasunúť zospodu smerom nahor, chce to trochu cviku, pri
otváraní opačne. Niekoľko prvých otvorenie / zatvorenie ide horšie, potom už ľahko. Kryt
však nedolieha 100%, nevadí to, ale malá 1–2mm medzera je vidieť. Vkladanie batérií aj
s popisom nájdete na poslednom obrázku (viď. Nižšie).

Dizajn a tvar

Dvojitý vibrátor, dildo zakončené jemne tvarovanú zaguľatenou špičkou, v strednej časti
vnútri otáčavé stimulujúce perličky väčšie veľkosti. Spodná časť zdvojená, výbežok na
klitoris má tvar zvieratká s tykadýlkama. Žaluď je pomerne malý a nevýrazný – pre
niekoho výhoda, pre iného nevýhoda. Väčšia žaluď viac a lepšie stimuluje (vagínu, G bod),
ale zase sa horšie zavádza. Ovládač programov v tzv. Rukoväti (spodná časť).

Materiál

Stredne mäkký a poddajný gél, pružný a príjemný na dotyk. V porovnaní s ostatnými rotačnými modelmi priemerný
(nie je tak mäkký ako model DeLuxe).

Farba

Priehľadná fialovoružová, perličky vnútri strieborné.

Rozmery

Dĺžka vr. ovládanie: 26 cm
Dĺžka bez ovládania: 18 cm
Dĺžka použiteľná: 14 cm
Priemer žaluď: 3 cm
Priemer stredná časť: 3,5 cm
Priemer spodná časť: 3,4 cm
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