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Ocean Blue – sada 6 pomůcek

Údržba

Péče po použití je snadná, dopřejte všem pomůckám sprchu s kapkou mýdla a
osušte. Dezinfekce pomůcek dokončí pocit čistoty. Nastříkejte, nechte působit
a setřete.

Nabíjení

Otočte uprostřed na polohu OPEN a vložte jednu tužkovou AA baterii. Otestovali jsme, že s našimi obyč bateriemi
vibroval 4 hodiny v kuse.

Ovládání

Ovládání vibrátoru je snadné. Vystačíte si uprostřed s otočným kolečkem a tlačítkem nahoře. Uprostřed otočíte na
ON, a stiskem tlačítka zapnete a přepínáte programy. K vypnutí stačí jen tlačítko přidržet. A pro jistotu, otočte na
OFF, nestane se, že se nechtěně spustí třeba v kabelce.

Vibrační programy

Slabé vibrace1.
Střední vibrace2.
Silné vibrace3.
Pulzující vibrace4.
Vlnová vibrace5.
Cha-cha – dvě ihned za sebou jdoucí krátké vibrace, jeden delší a zase tři kratší6.
Vtipálek – čtyři silnější pulzy a jedna delší šoková vlna7.
Rampa – vzrůstající vibrace8.
Tempo – delší pravidelné pulzy9.
Masáž – rychlé intenzivní vibrace10.

Voděodolnost

Všechny silikonové pomůcky jsou vodotěsné. Vibrátor má pouze těsnící gumičku, letmé opláchnutí pod vodou
zvládne, ale na vodní hrátky si vezměte jiného parťáka.

Design a tvar

Šmrncovní sada, která je svěží a krásně propracovaná do detailu.

Anální kolíček s kuličkou je malý a vypadá jak čípek na teplotu. Má úzkou zakulacenou špičku, která se dole mírně
rozšiřuje pro umocnění pocitu. Kolíček a patku spojuje úzký krk uprostřed s kuličkou. Díky malé velikosti a úzké
špičce se dobře zavádí a s patkou se parádně hraje. Zasouvání a vysouvání je tak nejev vzrušující, ale i snadné.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Anální kolíček na masáž prostaty je malý. Má kulatější špičku a postupně rozšiřující se tělo a pod ním kuličku.
Patka kolíku je ergonomicky tvarovaná, což je jak pro manipulaci s kolíkem, tak pro běžné nošení velkým přínosem.

Anální kolíček s přísavkou má klasický, kónický tvar. To znamená, že má úzkou špičku a postupně se rozšiřuje.
Právě díky úzké špičce se dobře zavádí, ale zároveň díky většímu průměru vyplní zadeček. Kolík má taky tenkou,
delší stopku zakončenou přísavkou.

Anální korálky mají pět kuliček, které jsou pokryty vroubky. Jsou propojené na silikonové šnůrce zakončené
očkem. Zavádění jde trochu hůř, takže nečekejte žádné šup sem, šup tam, ale na druhou stranu se s ní dá fajnově
vyhrát.

Přísavky na bradavky vypadají jako větší kuličky zakončené stopkou. Stopka krásně přilne k bradavce. Chytne a
jen tak nepustí.

Vibrátor se nám líbí. Je štíhlý a padne dobře do ruky. Hlavice je zakončena třemi kovovými zaoblenými výstupky ke
stimulaci erotogenních míst. Uzávěr zhruba v polovině vibrátoru (spodní část) se dá pootočením a tahem otevřít.
Vložíte tam baterie a spustíte vibrace. Šipka naznačuje polohu, ve které se vibrátor nachází (on, off, open). V balení
najdete 4 nástavce pro nasunutí na hlavici.

Materiál

Všechny anální hračky jsou jemné, hebké díky silikonu, který je přímo k pomazlení. Vibrátor a nástavce jsou
z pevného ABS plastu. Párkrát nám při testování spadnul na zem a neobjevila se na něm ani miniaturní prasklinka.
Akorát je plast trochu náchylnější ke škrábancům, ale za to jak dobře vede vibrace, mu to odpouštíme.

Barva

Svěží oceánově modrá, která vás na svých vlnách odnese do světa slasti a fantazie.

Rozměry

Anální kolíček s kuličkou:

Celková délka: 10,6 cm
Použitelná délka: 9,1 cm
Průměr nejužší části: 0,91 cm
Průměr nejširší části: 1,95 cm
Průměr kuličky: 1,95 cm
Délka patky: 6,1 cm

Anální kolíček na masáž prostaty:

Celková délka: 8,5 cm
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Použitelná délka: 8 cm
Průměr nejužší části: 1 cm
Průměr nejširší části- vrchní části: 2,3 cm
Průměr spodní kuličky: 1,98 cm
Délka patky: 4,9 cm

Anální kolíček s přísavkou:

Celková délka: 11,3 cm
Použitelná délka: 9,3 cm
Průměr nejužší části: 1,2 cm
Průměr nejširší části: 2,75 cm
Průměr kuličky: 1,95 cm
Délka patky: 2 cm
Průměr přísavky: 4,4 cm

Anální korálky:

Celková délka: 29 cm
Použitelná délka: 25 cm
Délka kuličky: 2,1 cm
Průměr kuličky: 2,2

Přísavky na bradavky:

Celková délka: 6,2 cm
Průměr použitelný k přisátí: 3,4 cm
Průměr balónku: 4,3 cm

Vibrátor:

Celková dálka: 12,9 cm
Délka i s násadou: 13,4 cm
Průměr špičky vibrátoru: 2,1 cm
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