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Vibračné vajíčko Naughty Egg, silikónové

Údržba

Omývanie tiež nie je problém, len opláchnite vlažnou vodou a mydlom.
Dezinfekcia pomôcok sa vám bude ešte hodiť. Vyčistí vajíčko tak, že napnen
samou čistotou. Nakoniec vložte do textilného vrecka (je súčasťou balenia).
Erotické pomôcky by sa mali skladovať oddelene tak, aby sa vzájomne
nedotýkali, mohlo by dôjsť k poškodeniu ich povrchu.

Nabíjanie

Do ovládača sa vkladajú 2 mikrotužkové batérie (2 × AAA) – tie nie sú súčasťou
balenia.
Ako na to: Na konci širšej strany ovládače nájdete jazýček, ktorý stlačíte nadol
smerom k vyznačenej šípke. Kryt batérií sám odskočí. Pri zatváraní priložte kryt
k ovládaču a posúvajte obe časti proti sebe v opačnom smere. Až budete počuť
zreteľné cvaknutie, je kryt zatvorený.

V závislosti na konkrétnej značke batérií nám vydržalo vajíčko vibrovať cca
5 hodín.

Ovládanie

Ovládač vytvarovaný tak, aby perfektne padol do dlane (podobne ako myš k počítaču). Spodným tlačidlom vajíčko
uvediete do pohotovostného režimu, vibrácie zapnete a prepínate pomocou krátkych stiskov horného tlačidla.
Vypnete stlačením dolného tlačidla.

Vodeodolnosť

Výhodou vajíčka je jeho vodeodolnosť, takže si s ním užijete doma v sprche aj na dovolenke pri mori.

Dizajn a tvar

Vajíčko je veľmi drobné a podlhovasté (tvarom trochu pripomína tampón). Špička je príjemne zaguľatená, po
stranách sú dva vystúpené pruhy materiálu v tvare vlnky a naspodku pretlačenie ryha.

Materiál

Vajíčko je potiahnuté vrstvou kvalitného klinického silikónu, ktorý je príjemný na dotyk, hebký a antialergénna.
Ovládač je hladký, plastový. Spojovací káblik pogumovaný.

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

Vibračné vajíčko + káblik sú jasne ružové. Ovládač – ružová s nádychom fialovej, lesklá.

Rozmery

Dĺžka vajíčka: 5 cm
Max. priemer vajíčka: 2,2 cm
Dĺžka ovládača: 10 cm
Šírka ovládača: 4,2 cm
Dĺžka kábliku: 62 cm
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