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Vibračné análne guľôčky Probe

Nabíjanie

Análnemu vibrátora postačí 1 AAA batérie (mikrotužková), ktorá nie je súčasťou balenia.
Vymeniť batériu zvládne každý. Odskrutkujte spodnú bielu pätku (držiak) smerom doľava a
vložte batériu dovnútra. Potom závit zaskrutkujte smerom doprava (musíte viac pritlačiť) a je
to. Batériu môžete kúpiť u nás alebo v každej elektro predajni. Batérie nám vydržala vibrovať
dlhých 5 hodín naplno a ďalšie 2 hodiny vibrácie slabli. Potom sa análny vibrátor vypol.

Ovládanie

Pre zapnutie stlačte krátko strieborné tlačidlo na spodku základne. Stlačením znova zmeníte
vibračné program. Pre vypnutie je potrebné stlačiť tlačidlo na 3 sekundy.

Vibračné programy

vibrácie vo vlnách, plynulé zvyšovanie a znižovanie intenzity1.
striedanie vibrácií s pulzy2.
prerušované krátke vibrácie3.
prerušované rýchle vibrácie4.
rýchle krátke vibrácie ukončenej dlhými5.
dlhá vibrácie ukončená rýchlymi krátkymi6.
najrýchlejší krátke vibrácie ukončenej raz dlhú7.
vibrácie ako tlkot srdca8.
rýchle vibrácie, sekvenčné9.

Vodeodolnosť

Análne korále môžete krátko namočiť pod tečúcou vodou, pretože kryt batérie ide poriadne utiahnuť. Otestovali sme
si to aj sami. Na veľkej kúpanie vo vani korále ale nie sú stavané.

Dizajn a tvar

Zväčšujúci sa guličky s pätkou vám doprajú skvelý pocit aj pri vyberaní guličiek von. Pošteklia váš zadoček a vďaka
pätke nezajedou dovnútra. Buďte bez obáv! Páči sa nám štýlové silikónové spojenie medzi guličkami a podlhovastý
tvar prvej guľôčky, ktorá sa tak dobre zavádza.

Materiál

Pomôcka vyrobená zo silikónového kaučuku, ideálny materiál pre erotické hračky. Neporézny, bezpečný k telu.
Ohybný a odolný, dobre vodí vibrácie a udržuje teplotu. Základňu tvorí ABS tvrdý plast.
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Farba

Fialová je spojením opačných farieb – pokojné modrej a rozvášnené červené. Presne vystihuje podstatu guličiek
samotných. Korále vás nechávajú pokojné, avšak len do doby, kedy rozpútajú vlny vzrušenia.

Rozmery

Celková dĺžka: 20,5 cm
Použiteľná dĺžka: 17 cm
Šírka pätky: 6 cm
Priemer prvý guličky: 2,1 cm
Priemer druhej guličky: 2,5 cm
Priemer tretí guličky: 2,8 cm
Priemer štvrtej guličky: 3,1 cm
Priemer piate guličky: 3,6 cm
Hmotnosť: 110 g
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