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Roses – súprava 9 pomôcok

Údržba

Nevibráčné pomôcky zo sady Roses majú vodotesnú úpravu, ale u vibrátora a
vibračného vajíčka si dajte pozor, aby vám voda pri údržbe nezatekala do
ovládacej časti s batériami. Hračky stačí opláchnuť vo vode s kvapkou mydla a
osušiť uterákom. Dezinfekcia pomôcok by mala byť súčasťou každej očisty,
pretože pomôcky zbaví aj skrytých baktérií. Suché hračky ukladajte do
originálneho obalu alebo samostatne do textilných vreciek, aby na seba ich
materiály nemohli pôsobiť a poškodiť sa.

Nabíjanie

V sade Roses nájdete dohromady štyri tužkové AA batérie. Dve poháňa
vibrátor, ďalšie dve batérie slúži k roztancovanou vibračného vajíčka.

Do vibrátora vložíte batérie tak, že odskrutkujete ovládacie koliesko a
vytiahnete zásobník. Nezabudnite do neho batérie vložiť podľa vyznačených
znamienok „+“ a „-“. Naplnený zásobník vsuňte späť do vibrátora a nakoniec
zaskrutkujte ovládacie koliesko.

U ovládača vibračného vajíčka pred vložením batérií najskôr otvorte krytku, vložte batérie vedľa seba opäť podľa
označených znamienok a potom uzáver zatvorte.

Pri testovaní sme zistili, že pomôcky vydrží v prevádzke niekoľko hodín v závislosti na kvalite zvolených batérií. Pred
ich vybitím výkon hračiek postupne slabne.

Ovládanie

Ovládanie oboch vibračných hračiek funguje na podobnom princípe a naučíte sa ho ľavou zadnou. Vibrátor zapnete
aj vypnete pootočením čierneho kolieska, ktoré nájdete na spodnej strane pomôcky. Rovnakým pohybom regulujete
taky výkon vibrátora.

Na ovládači vibračného vajíčka nájdete ukazovateľ s označením „S“ a „Off“. Vajíčko zapnete otočením ovládacieho
tlačidla smerom ku znamienku „S“ a vypnete otočením ku znamienku „Off“.

Vibračné programy

Vibračné vajíčko a vibrátor majú plynulo regulovateľné vibrácie.
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Vodeodolnosť

Pomôcky z gélového materiálu majú vodotesnú úpravu, ale vibrátor a vibračné vajíčko sú iba vodeodolné. Preto si ich
so sebou do vody neberte. Do zásobníka s batériami by mohla zatiecť voda a hračky poškodiť.

Dizajn a tvar

Sada Roses pôsobí rozmanitým dojmom a úhľadne zabalené pomôcky sa hodí aj ako darček. Všetky hračky sa dobre
drží v ruke a okorení sex, predohru alebo masturbácii.

Vibrátor má rovný štíhly tvar bez výstupkov. Môžete s ním dráždiť vagínu, bod G alebo taky análik a prostatu. Na
konci vibrátora nájdete ovládacie koliesko pre reguláciu vibrácií. Cez priehľadné telo vibrátora vidíte vnútornú
konštrukciu a vibračný motorček.

Ženský klitoris, semenníky alebo hrádzu poteší oválne vibračné vajíčko na diaľkové ovládanie obdĺžnikového tvaru
prepojené dlhšiu káblikom. Vajíčko má, rovnako ako vibrátor, pevné transparentné telo.

Venušine guličky spojené šnúrkou sa ľahko zavádza aj vyťahujú z vagíny. V každej guličke je ukrytá menšia kovová
gulička, ktorá pri pohybe ženy vytvára príjemné, jemné chvenie.

Dildo v tvare penisu s výrazným žaluďom a žilkovaním zaujme milovníkov realistických hračiek. Príjemne pružná a
dobre ohybná pomôcka zaplní vagínu aj análik.

Análny kolík s mäkkou prísavkou kónického tvaru a čiastočne ohybnou špičkou roztiahne zadoček aj úplným
začiatočníkom.

O zmyselné dráždenie zadočku sa postarajú aj dlhé análne guličky zakončené veľkú úchytkou v tvare oka.
Jednotlivé guľôčky, zoradené od najmenšej po najväčšiu, sú spojené dlhšie stopkou. Hračku s pružným telom pri
hrách skvele ohnete.

Erekčný krúžok z flexibilného gélu svojím netradičným dizajnom zaujme pozornosť na prvý pohľad. Prednú stranu
krúžku zdobí výrazne tvarované pery, zadná strana hračky je hladká.

Nakoniec v sade nájdete dva návleky, ktoré ľahko navlečiete na hladký vibrátor alebo na prst. Na kratšom,
otvorenom návleku nájdete striedavo štyri rady výrazných, ale mäkkých výstupkov v tvare bodlinek a tri rady
okrúhlych masážnych bodov.

Prednú stranu uzavretého návleku evokujícího penis zhruba v polovici oddeľuje špirálovitý prechod, na ktorý
plynule nadväzujú výrazné poddajné výstupky pripomínajúce dámsky kefa na vlasy.
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Materiál

Vibrátor, venušine guličky a vibračné vajíčko sú vyrobené z pevného a odolného ABS plastu. Ostatné pomôcky zo
sady Roses vás poteší pružným gélovým materiálom, ktorý po rozbalení vonia po gume. Typická vôňa gélu ale časom
rozplynie.

Farba

Červená farba sady evokuje vášeň a erotické iskrenie. Nabudí vaše libido a túžbu po orgazme.

Rozmery

Pomôcky v sade Roses so svojimi rozmermi hodí aj pre začiatočníkov.

Vibrátor

Dĺžka vr. ovládanie: 17 cm
Použiteľná dĺžka: 15 cm
Priemer hornej časti: 2 cm
Priemer strednej časti: 2,4 cm
Priemer spodnej časti: 2,6 cm
Hmotnosť: 79 g

Dildo

Celková dĺžka: 18,5 cm
Priemer žaluďa: 3,3 cm
Priemer strednej časti: 3,5 cm
Priemer spodnej časti: 3,2 cm
Hmotnosť: 136 g

Venušine guličky

Celková dĺžka: 22 cm
Priemer guličiek: 3 cm
Dĺžka šnúrky medzi guličkami: 6,5 cm
Dĺžka šnúrky pre vytiahnutie: 9 cm
Hmotnosť: 61 g

Vibračné vajíčko

Celková dĺžka vajíčka: 6 cm
Priemer vrchnej časti: 1,7 cm
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Priemer strednej časti: 2,5 cm
Priemer spodnej časti: 1,7 cm
Hmotnosť: 66 g

Análne guličky

Celková dĺžka: 32 cm
Priemer najmenšie guličky: 1 cm
Priemer najväčší guličky: 2,5 cm
Priemer rukoväte: 4,5 cm
Hmotnosť: 39 g

Análny kolík

Celková dĺžka: 10 cm
Použiteľná dĺžka: 9,5 cm
Priemer vrchnej časti: 1 cm
Priemer strednej časti: 2 cm
Priemer spodnej časti: 2,3 cm
Priemer prísavky: 6 cm
Hmotnosť: 32 g

Erekčný krúžok

Priemer: 4,5 cm
Priemer po natiahnutí: 6 cm
Hmotnosť: 14 g

Otvorený návlek

Dĺžka: 7,3 cm
Priemer: 3 cm
Priemer po natiahnutí: 5 cm
Hmotnosť: 20 g

Uzavretý návlek

Dĺžka: 13,5 cm
Priemer žaluďa: 3 cm
Priemer strednej časti: 2,4 cm
Priemer spodnej časti: 2,4 cm
Priemer po natiahnutí: 5 cm
Hmotnosť: 40 g
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