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Anální sada Vibro Partners

Údržba

Údržbu voděodolné sady zvládnete levou zadní. Vibrační patronu ale stačí otřít
vlhkým hadříkem, aby nezatekla voda do zásobníku na baterii. Ostatní
pomůcky namydlete, umyjte pod tekoucí vodou a osušte ručníkem. Dezinfekce
pomůcek se postará o dokonalou čistotu vašich erotických hraček. Pomůcky
skladujte odděleně, aby se vzájemným působením neponičil jejich materiál.
Dobře vám poslouží textilní pytlík nebo originální obal.

Nabíjení

Vibrační patronu napájí jedna AAA baterie (mikrotužková), která není součástí balení. Pro vložení baterie do patrony
odšroubujte spodní část s ovládacím tlačítkem a vložte baterii znaménkem „+“ dolů. Potom opět našroubujte krytku.

Zjistili jsme, že patrona vydrží v provozu několik hodin v závislosti na kvalitě použité baterie. Před vybitím pomůcky
výkon postupně slábne.

Ovládání

Ovládání vibrační patrony pomocí jediného tlačítka hravě zvládnete. Krátkým stisknutím patronu zapnete a následně
přepínáte vibrační módy. Po přepnutí posledního programu se patrona vypne.

Vibrační programy

O příjemné dráždění análku se stará pět vibračních programů.

Klasická nejslabší vibrace1.
Klasická silnější vibrace2.
Rychlá pulzní vibrace3.
Dva rychlejší pulzy střídá jeden dlouhý pulz4.
Sinusoida – dlouhou vzrůstající a postupně se snižující vibraci zakončí dva rychlé pulzy5.

Voděodolnost

S análním kolíkem i kuličkami bez vsunuté patrony můžete řádit ve vaně nebo ve vířivce. Vibrační patronu ale
k vodním hrátkám raději nezvěte. Mohli byste ji utopit.

Design a tvar

Jednoduché a praktické provedení pomůcek v černé barvě sází na kvalitní provedení.

Klasický balónkový klystýr s úzkým nástavcem se dobře drží v ruce a skvěle zavádí.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Anální kolík s úzkou špičkou a výraznou patkou hezky vklouzne do zadečku.

Anální kuličky mají první kuličku tvarovanou lehce do špičky pro snadnější průnik. Připomínají nám vývrtku na víno.

Vibrační patronu válcovitého tvaru zasunete do kolíku nebo kuliček a můžete ji využít i jako minivibrátor na klitoris
nebo bradavky. Patrona jde z obou pomůcek hůře vytáhnout, proto při jejím vložení doporučujeme namazat kapkou
lubrikantu.

Materiál

Hypoalergenní silikonový materiál si zamilujete díky jeho hladkému povrchu a neporézním vlastnostem. Nástavec
klystýru je vyrobený z ABS plastu.

Barva

Elegantní černá barva ve vás vzbudí touhu po dobrodružství a objevování nových zážitků.

Rozměry

Menší rozměry pomůcek potěší hlavně začátečníky, kteří se ve světě análních hrátek teprve rozkoukávají.

Anální kolík:

Celková délka bez patrony: 12,7 cm
Použitelná délka: 9 cm
Průměr v nejširší části: 3,5 cm
Průměr špičky: 0,5 cm
Průměr stopky: 2 cm
Průměr patky: 8,2 cm
Hmotnost bez patrony: 87 g

Anální kuličky:

Celková délka bez patrony: 18 cm
Použitelná délka: 14 cm
Průměr 1., 2. a 3. kuličky: 2,7 cm
Průměr 4. kuličky: 2,8 cm
Průměr stopky u špičky: 1,1 cm
Průměr stopky u patky: 2,4 cm
Průměr patky: 8 cm
Hmotnost bez patrony: 83 g

Klystýr:
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Celková délka klystýru: 17 cm
Délka aplikátoru pro zavedení: 5,5 cm
Průměr aplikátoru ve spodní části: 0,9 cm
Průměr zaoblené špičky aplikátoru: 0,6 cm
Objem balónku: 220 ml
Délka balónku: 10,5 cm
Průměr balónku: 8 cm
Hmotnost: 102 g

Vibrační patrona:

Celková délka: 8,5 cm
Průměr: 1,7 cm
Hmotnost: 29 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, nebo podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré fyzické
kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení bezpečnostních pokynů nelze v žádném
případě převzít odpovědnost.
• dilatátory: nebezpečí poranění močové trubice, nepokračujte přes bolest, používejte dostatečné množství sterilního
lubrikačního gelu, nepoužívejte obyčejný lubrikační gel.
• klystýry: nebezpečí poranění konečníku, klystýry napojené na sprchu - přiměřené množství vlažné vody.
• gynekologická zrcadla: nebezpečí poranění pochvy při neobratném zacházení.
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