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Vibračné vajíčko SWISH, bezdrôtové

Údržba

Výhodou vajíčka SWISH je jeho vodeodolnosť, takže si s ním užijete doma
v sprche. Omývanie tiež nie je problém, len opláchnite vlažnou vodou a
mydlom. Dezinfekcia pomôcok vám pomôže zbaviť sa všetkých rôznych
nečistôt a humus. Po oschnutí vložte do saténového vrecka (je súčasťou
balenia). Erotické pomôcky je ideálny skladovať oddelene tak, aby sa vzájomne
nedotýkali, mohlo by dôjsť k poškodeniu ich povrchu.

Nabíjanie

Do vajíčka sa vkladajú 2 batérie typu GP LR1 1.5V. Do ovládača potom 1 batérie typu GP 23AE 12V. Oboje batérie sú
súčasťou balenia. Vajíčko sa otvára tak, že sa obe polovice snažíte zatlačením posunúť proti sebe. Pri našom
testovaní vydržalo vibrovať cca 2 hodiny.
Upozornenie:

Dávajte pozor, aby nedošlo k zámene jednotlivých typov batérií – vajíčko by sa mohlo poškodiť.
Batérie radšej po použití pomôcky vyberajte, vybíja sa aj v kľudovom stave (ako ostatné diaľkovo ovládané
erotické pomôcky).
Väčšinou stačí vymeniť batériu vo vajíčku, v ovládači vydržia oveľa dlhšie.

Ovládanie

Vibrácie ovládate cez bezdrôtový diaľkový ovládač. Pri našom testovaní fungoval na vzdialenosť až 40 metrov
(otvorený priestor, v miestnosti menej). Ovládač má display, na ktorom sa zobrazuje číslo programu, ktorý práve
prebieha + jeho grafické znázornenie. Jedným tlačidlom vibrácie zapínate a vypínate, druhým meníte jednotlivé
programy. Ovládač padne dobre do ruky, hoci je málinko väčší. Na prvý pohľad vyzerá ako MP3, takže ho nemusíte
skrývať a môžete rozkoš svoje partnerky okato ovládať napríklad priamo pri prechádzke mestom …

Vibračné programy

3 vibračné (slabá vibrácie, strednej a silná)1.
1 eskalačný režim (postupne stupňujúci sa intenzita vibrácií)2.
3 pulzný programy (dlhšia pulzy v pomalšom slede, kratšie pulzy v rýchlejšom slede, kombinácia troch kratších3.
pulzov a jedného dlhšieho)

Dizajn a tvar

Oválny so zaguľatenými konci (zdanlivo pripomína slepačie vajcia, len je pretiahnutejšie), z jedného konca vychádza
pružná šnúrka na vytiahnutie z vagíny. Vibračné vajíčko je pozdĺžne rozdelené na 2 časti. Prechod je olemovaný
vrstvou silikónu šedej farby.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Materiál

Plastová škrupina je potiahnutá vrstvou kvalitného klinického silikónu, ktorý je príjemný a hebký. Šnúrka na
vyťahovanie je pružná a zároveň pevná.

Farba

Ružová s nádychom fialovej, matná. Šnúrka a spojnice polovičiek vajíčka sú šedé.

Rozmery

Dĺžka vajíčka bez šnúrky: 7 cm
Max. priemer vajíčka: 3,5 cm
Dĺžka ovládača: 9 cm
Šírka ovládača: 4,5 cm
Dĺžka šnúrky: 8 cm
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