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Vibračná kačička Duckie

Údržba

Pred prvým použitím kačičku dôkladne umyte mydlom a teplou vodou.
Rovnako tak po použití. Ak sa vám ju podarí predsa len použiť vaginálne,
najlepšie keď ju ošetríte aj dezinfekciou na erotické pomôcky. Pred namáčaním
poriadne utiahnite skrutkovačom závit na batérie.

Nabíjanie

Potrebujete 2 batérie typu AA
Krížovým skrutkovačom otvorte na spodnej strane plastový kryt a vložte
dve tužkové AA batérie tak, ako je vyznačené na uzávere (jednu
symbolom „+“ hore, druhú batériu obrátene). Potom nasaďte naspäť
kryt a opäť zaskrutkujte
Vydrží podľa kvality niekoľko hodín prevádzky, potom začne výkon
slabnúť – stačí vymeniť a kačička bude zase plná života
Môžete použiť jednorazové alkalické alebo nabíjacie

Ovládanie

Kačičku zapnete jediným silnejším stlačením chrbta, na ktorom tiež prepínate vibrácie. Najlepšie sa nám zapínala
v dlaniach stlačením dvoma palcami. Použitie väčšej sily pri zapína nám príde ako výhoda proti samovoľnému
spusteniu alebo proti spusteniu deťmi. Rovnakým spôsobom ju aj vypnete. K vypnutiu však musíte prejsť všetky tri
stupne.

Vibračné programy

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – najvyššia intenzita3.

Vodeodolnosť

Kačičku môžete umývať pod tečúcou vodou, kúpať sa s ňou, používať ju v sprche aj vo vani. Je vodotesná, čo je
parádny.

Dizajn a tvar

Vibračná kačička vyzerá úplne rovnako čarovne ako detská plastová hračka do vane. Len je s ňou po zapnutí väčšia
sranda. ;-)
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Materiál

Plastová kačička je na dotyk hebká a jemná, bez použitia ftalátov. Na rozdiel od gélových vibrátorov nemá skoro
žiadne arómu.

Kvalitný tvrdý ABS plast
PVC
Nerezová oceľ (skrutky a batériová časť)

Farba

Usmievavá kačička s oranžovým zobáčikom má modré oči a celé telíčko žltej. Žltá je najjasnejšia teplou farbou
s povzbudzujúcim a rozveselujícím účinkom. Napomáha uvoľnenie, ktoré od kačičky očakávate.

Rozmery

Dĺžka tela kačičky: 13 cm
Výška hlavy: 5 cm
Výška tela: 7 cm
Priemer prednej časti tela: 8 cm
Priemer zadnej časti pri chvostíka: 5 cm
Priemer hlavy: 5 cm
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