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Vibračné vajíčko Rabbit & Balls

Údržba

Údržbu zvládnete raz dva. Opláchnite pod teplou vodou s kvapkou mydla pred
aj po každej akcii. Dezinfekcia pomôcok je parádny vec na dokončenie očisty,
aby boli hračky 100% čisté. Zajačika aj vajíčko uložte najlepšie späť do
krabičky, majú tam každý svoje miestečko a nebudú sa navzájom dotýkať.
Materiál by to ich laškovanie nemusel zvládnuť …

Nabíjanie

Vďaka USB nabíjanie šetríte kačky i životné prostredie. Trochu nás nahnevalo,
že v balení je iba jeden káblik, takže musíte nabíjať každú hračku zvlášť a to
zaberie trochu viac času. Kábel strčte buď do počítača, alebo do USB adaptéra,
ktorý má dnes väčšina mobilných telefónov. Dierka na vajíčku aj zajačikovi je
pomerne malinká, tak tam kábel poriadne Vráž. Že sa hračky nabíja, spoznáte
podľa blikajúce kontrolky. Akonáhle sa kontrolka rozsvieti, sú pripravené ísť do
akcie. Výrobca v návode uvádza, že sa obe hračky nabíja zhruba dve hodinky a
vydrží vibrovať hodinu. Otestovali sme ich obe a súhlasí to.

Ovládanie

Úplne ako prvý zapnite páčku na vajíčku. Stlačte vypuklé tlačidlo a podržte ho niekoľko sekúnd. Vajíčko začne
vibrovať na prvom programe. Pri každom ďalšom zapnutí sa spustí práve tam, kde ste predtým skončili. Buď môžete
programy prepínať rovnakým tlačidlom na vajíčku, alebo použite ovládač. Pre prepínanie programov slúži čudlík sa
znakom ležatej osmičky medzi dvoma vlnkami. Ovládač je fajnové hlavne v tom, že slúži zároveň ako vibrátorik.
Zapnete ho pridržaním tlačidla, na ktorom je znak pre vypnutie / zapnutie. Rovnakým tlačidlom si prepínate
programy. Ak vajíčko aktivujete a na ovládači vypnete a pol hodiny ho nebudete používať, samo sa prepne do režimu
spánku, aby sa zbytočne nevybíjala batérie. Po tej pol hodinke musíte znova aktivovať vajíčko, a to tlačidlom, ktoré je
priamo na ňom. Potom už zase pre prepínanie programov veselo používajte ovládač.

Vibračné programy

Ovládač aj vajíčko vás poteší šiestimi vibračnými programami.

Slabé vibrácie1.
Stredná vibrácie2.
Silné vibrácie3.
Pomalší pulzy4.
Dva pulzy a jedna dlhšia vibrácie5.
Rýchlejšie pulzy a jedna dlhšia vibrácie6.

Vodeodolnosť

Králíček aj vajíčko majú vodu rady, ale na dlhé kúpeľa moc nie sú. Výrobca tvrdí, že sú obe hračky vodeodolné.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Vyskúšali sme ich teda nechať 15 minút pod tečúcou vodou a prežili to v zdraví. Vibrujú si veselo ďalej.

Dizajn a tvar

Vajíčko nám pripomína činku. Dve gule a medzi nimi úzka priehlbinu. Pravdou je, že nosením vajíčka zároveň aj
posilňujete svaly panvového dna, takže sa nám tento detail páči. Ovládač vyzerá ako roztomilý zajačik s dlhými
uškami. Ušká parádne jazdí po klitorise hore a dole. Z tohto sa dámam rozklepú kolená a orgazmus na seba nenechá
dlho čakať. Máme odskúšané!

Materiál

Jemný, silikónový materiál, hebký na dotyk, nás nútil stále si ho hladkať. Obe hračky trochu vonia novotou, ale nie je
to nepríjemná vôňa. Skôr nevtieravá a neutrálne, ktorá po pár kúpeľoch sama zmizne.

Farba

Len ružová to môže byť … Do tohto odtieni ružovej sme sa úplne zamilovali. Nežný, hravý a roztomilý odtieň, ktorý
len podčiarkuje dizajn vajíčka a zajačika. Taká tá Tutu ňuňu farba, ktorá nie je nič pre drsný dievčatá.

Rozmery

Vajíčko sa drží v ruke parádne, keby bolo mäkké, používali by sme ho aj ako antistresový balónik. Dobre sa zavádza a
ešte lepšie nosí. Králiček je trochu väčšie, takže vo vrecku ho uvidíte vy i okolia. Ak chcete byť inkognito, noste ho
radšej v taške.

Hmotnosť vajíčka: 54 g
Hmotnosť ovládače: 46 g
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