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Perličkový vibrátor Fireshow – rotuje

Údržba

Vibrátor není voděodolný, doporučujeme opatrně omývat pod tekoucí vodou tak, že
držíme ovládací část nahoře a dbáme na to, aby se do ní nedostala voda. Přesto by se
Dezinfekce pomůcek měla stát součástí vaší péče o hračky.

Nabíjení

Na 4 AA (tužkové) baterie, které se vloží do plastového modulu (krabičky) a spolu s ním
do ovládací části vibrátoru (je to lepší řešení než vkládání každé baterie zvlášť, protože
použité se takto dají snadno vyjmout a nehrozí poškození vniřní části pomůcky).Kryt
ovladače se musí nasunout zespodu směrem nahoru, chce to trochu cviku, při otevírání
opačně. Několik prvních otevření/zavření jde hůře, potom už snadno. Kryt však nedoléhá
100%, nevadí to, ale malá 1–2mm mezera je vidět. Vkládání baterií i s popisem najdete
na posledním obrázku (viz. níže).

Design a tvar

Dvojitý vibrátor, dildo zakončené jemně tvarovanou zakulacenou špičkou, ve střední
části uvnitř otáčivé stimulující perličky větší velikosti. Spodní část zdvojená, výběžek
na klitoris má tvar zvířátka s tykadýlkama. Žalud je poměrně malý a nevýrazný – pro
někoho výhoda, pro jiného nevýhoda. Větší žalud víc a lépe stimuluje (vagínu, G bod), ale
zase se hůře zavádí. Ovládač programů v tzv. rukojeti (spodní část).

Materiál

Středně měkký a poddajný gel, pružný a příjemný na dotek. V porovnání s ostatními rotačními modely průměrný
(není tak měkký jako model DeLuxe).

Barva

Průhledná fialovorůžová, perličky uvnitř stříbrné.

Rozměry

Délka vč. ovládání: 26 cm
Délka bez ovládání: 18 cm
Délka použitelná: 14 cm
Průměr žalud: 3 cm
Průměr střední část: 3,5 cm
Průměr spodní část: 3,4 cm
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