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Anální vibrátor Firefly

Údržba

Vodotěsný vibrátor umyjete během chviličky. Stačí, když ho po každé akci pořádně
namydlíte a opláchnete vlažnou vodou. Dezinfekce pomůcek pak dotáhne údržbu ke
100% čistotě. Jen ji na pomůcku nastříkejte, nechte minutu působit a pak umyjte
vodou. Nakonec už jen vibrátor osušte ručníkem a uložte ho do původní krabičky
nebo textilního pytlíku. Zabráníte tak tomu, aby se při skladování dotýkal ostatních
vašich hraček, které by tak na sebe navzájem reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Doporučujeme vibrátor před prvním použitím nabít do plna, abyste si tím zajistili
dlouhou životnost akumulátoru. Pro nabíjení slouží USB kabel, který najdete v balení.
Jeho kulatou koncovku zastrčte do zdířky pro napájení, kterou najdete
zakamuflovanou na boční straně patky vibrátoru. Výrobce ji označil vyrytými
písmeny DC. Zasunutí konektoru jde trochu ztuha, ale zastrčte ho tam celý. Druhý
konec kabelu pak připojte přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během dobíjení
zlaté plíšky blikají bíle. V případě dobití se jejich diody rozzáří a zůstanou svítit. Nám
nabíjení trvalo cca 1,5 hodiny, po které vibrátor vydržel vibrovat v kuse 1 hodinu a
15 min. na plný výkon.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka hravě zvládnete. Pro zapnutí vibrátoru krátce stiskněte nenápadné
tlačítko se znakem power, umístěné na boku patky. Po zapnutí se zlaté plíšky začnou střídavě podbarvovat celou
paletou barev. Tím vám vibrátor dává najevo, že je připravený k akci. Opětovným krátkým stisknutím tlačítka
spustíte první vibrační program. Po posledním programu vibrace utichnou. Pokud chcete znovu zapnout první režim,
stiskněte tlačítko ještě jednou a celá jízda začne odznova. Dalšími krátkými stisky si přepínáte vibrační programy. Pro
vypnutí vibrátoru podržte tlačítko po dobu cca 3 vteřin.

Vibrační programy

Se 7 vibračními programy odplujete do vzrušující oázy relaxace a stovek orgasmů.

Klasické vibrace nízké intenzity1.
Klasické vibrace střední intenzity2.
Klasické vibrace vysoké intenzity3.
Rychlé a krátké pulzní vibrace4.
Dvě krátké pulzy vystřídá jeden dlouhý, vzrůstající5.
Vlnobití – dlouhé, vzrůstající pulzy6.
Pět středně dlouhých pulzů vystřídá jeden dlouhý7.
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Voděodolnost

Anální vibrátor Firefly má vodotěsné provedení. Proto na nic nečekejte a hupsněte s ním do vany. Horká koupel vás
příjemně uvolní, takže se análním hrátkám oddáte naplno.

Design a tvar

Na první pohled elegantní vibrátor vypadá díky svému zahnutí trochu jako řadicí páka, která se dobře drží v ruce.
Ohnutá, trochu buclatá špička skvěle přiléhá na bod G ve vagině nebo na prostatu při anální stimulaci. Na své si tak
přijdou jak muži, tak i ženy. Líbí se nám, že patku vibrátoru zdobí dva zlaté plíšky, které při spuštění vibrací mění
své barvy.

Materiál

Jádro vibrátoru tvoří pevný ABS plast, který intenzivně přenáší vibrace po celé délce pomůcky. Jeho povrch pokrývá
vrstva silikonu, který je neporézní, hypoalergenní a na dotek hebký jako satén.

Barva

Černá barva působí smyslně a pro anální pomůcky se hodí nejlépe. Odhodíte díky ní všechny zábrany stranou a
pustíte se do experimentování.

Rozměry

Malé rozměry vibrátoru potěší začátečníky i mírně pokročilé anální požitkáře.

Celková délka: 15 cm
Použitelná délka: 12,5 cm
Minimální průměr: 2,1 cm
Maximální průměr: 3,7 cm
Průměr patky: 5,2 cm
Hmotnost: 94 g
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