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Bezdrátové vibrační vajíčko Pink Love + dárek Toybag

Údržba

Snadnou údržbu zvládnete natotata. Protože je vajíčko plně vodotěsné, umytí
pro vás bude hračka. Opláchněte ho pod tekoucí vodou, přidejte kapku mýdla a
nechte uschnout. Na závěr se hodí Dezinfekce pomůcek, díky které budete mít
jistotu, že na hračce nezůstanou žádné nečistoty a bude 100% čistá. Suchou
hračku uložte odděleně od ostatních pomůcek tak, aby na sebe materiály
vzájemně nepůsobily a nemohly se poškodit. Super bude originální obal nebo
textilní pytlík.

Nabíjení

I když výrobce posílá vajíčko i ovladač z části nabité, doporučujeme je před prvním použitím dobít do plna.
Prodloužíte tím výdrž a zároveň taky životnost baterií. Pomůcku nabijete pomocí přiloženého USB kabelu, který má
dvojitý konec, abyste mohli ovladač i vajíčko napájet současně. Nabíjení vám proto zabere cca 70 minut, během
kterých září dioda nad ovládacím tlačítkem vibračního vajíčka červeně. Na dálkovém ovladači zase svítí červená
kontrolka nad pozlaceným tlačítkem ve tvaru srdce. V momentě nabití zůstanou obě diody svítit růžově. Na jedno
nabití zvládne vajíčko vibrovat cca 40 minut na maximální výkon.

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete na jedničku. Na vibračním vajíčku najdete pouze jedno ovládací tlačítko pro
zapnutí/vypnutí. Dálkový ovladač ve tvaru srdce má celkem tři tlačítka. První dvě slouží pro zvýšení nebo snížení
intenzity vibrací a jsou celkem nenápadná. Vypadají jako malé vyryté plus (+) a mínus (-) vedle velkého pozlaceného
srdce, pomocí kterého si přepínáte vibrační programy.

Vibrační vajíčko zapnete dlouhým podržením ovládacího tlačítka. Při zapnutí se rozsvítí červená kontrolka. Ovladač
spustíte dlouhým podržením pozlaceného tlačítka ve tvaru srdíčka, nad kterým se při zapnutí rozzáří červená dioda.
Pokud nejdřív zapnete vajíčko a poté ovladač, vajíčko se ihned spustí a začne vibrovat. Když ale postup obrátíte a
nejprve zapnete ovladač a až potom vajíčko, tak se nespustí. Aby začalo vibrovat, musíte tlačítko na ovladači
stisknout krátce ještě jednou. Po hrátkách už pak stačí jen vajíčko s ovladačem vypnout. To uděláte tak, že ovládací
tlačítko na vajíčku a srdcovité tlačítko na ovladači dlouze podržíte (cca 3 vteřiny), dokud nezhasne kontrolka.

Vibrační programy

Z nabídky 7 vibračních a pulzních programů v 5 intenzitách si každá žena vyberte svůj nejoblíbenější.

Stupně vibrací:

Nejslabší1.
Slabé2.
Střední3.
Silné4.
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Nejsilnější5.

Vibrační programy:

Klasická stálá vibrace1.
Rychlá pulzní vibrace2.
Postupně se zvyšující pulzy3.
Program s krátkými pulzy4.
Dva krátké a dva dlouhé pulzy za sebou5.
Opakující se dlouhý silný pulz (s přerušením)6.
Pulzy ve vlnách, plynule se zvyšující a snižující pulzy7.

Voděodolnost

S vodotěsným vajíčkem si užijete vášnivou koupel ve vaně i vzrušující návštěvu aquaparku. Dejte partnerovi do rukou
ovladač, hupsněte do vody a nechte na něm, kdy vás zaplaví vlnou rozkoše. My jsme vajíčku dopřáli
dvacetiminutovou koupel a i po ní si vesele vibrovalo dál.

Design a tvar

Vajíčko připomíná spermii. Ale právě díky svému oválnému tvaru se skvěle zavádí. Jemná struktura na povrchu
připomíná broušený diamant. Ocásek, který na konci zdobí bambulka s pozlaceným srdíčkem, usnadňuje vytahování.
Roztomilý ovladač ve tvaru srdce perfektně padne do ruky.

Materiál

Silikon bude, stejně jako vajíčko, láskou na první dotek. Hebký a příjemný, snadný na údržbu a antialergenní i pro ty
nejcitlivější milovníky. Mezi vajíčkem a ocáskem najdete kousek pozlaceného plastu, který vajíčko spojuje a navíc mu
dodává šmrnc.

Barva

Nejněžnější odstín růžové ve vás probudí touhu po dlouhém a vášnivém polibku stejně jako prvomájový
třešňový květ.

Rozměry

I s malým vajíčkem se dá hrát velké divadlo. Díky své velikosti nebude překážet, ať už budete dělat cokoliv.

Celková délka vajíčka: 20 cm
Použitelná délka vajíčka: 7 cm
Průměr vajíčka v nejširší části: 3,5 cm
Velikost ovladače: 5,5 cm x 5,5 cm
Hmotnost vajíčko: 45 g
Hmotnost ovladače: 21 g
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