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Bezdrátové vibrační vajíčko Hell-X

Údržba

Údržbu vajíčka zvládnete natotata. Opláchněte vajíčko i ovladač pod teplou vodou,
s kapkou mýdla. Osušte. Dezinfekce pomůcek vám pomůže zabránit zrodu bakterií a
hračka bude 100% čistá a připravená na další jízdu.

Nabíjení

Abyste vajíčko s ovladačem rozvibrovali, budou se hodit baterie. Vajíčko i ovladač
potřebují tři mikrotužkové AAA baterie. Do vajíčka patří jedna, do ovladače pak
dvě. Baterie bohužel nejsou součástí balení, proto je doporučujeme spolu s vajíčkem
rovnou objednat.

Výměna baterií je snadná. Stačí odšroubovat krytku. Tu poznáte jednoduše – na
obou hračkách je to ta fialová část. Do rámečku vložte baterie, zase zašroubujte a
máte hotovo.

S obyčejnými bateriemi vydrželo vajíčko vibrovat zhruba 7 hodin a ovladač
9 hodin a 30 minut. U vajíčka intenzita vibrací začala slábnout asi po 4 hodinách
souvislého vibrování. U ovladače se intenzita téměř nezměnila.

Ovládání

Ovládání se zpočátku může zdát trochu složitější, ale časem se člověk naučí, co přesně mačkat. Záleží, co chcete
ovládat.

Prvně tlačítkem zapněte vajíčko. Tlačítko je schované pod silikonem a najdete ho na vajíčku podle symbolu
připojení. Zmáčknutí jde trochu ztuha, takže přitlačte. Teď je vajíčko zapnuté. Když zmáčknete na ovladači tlačítko
pro zapnutí, vajíčko začne vibrovat. Tím stejným tlačítkem změníte i programy vibrací.

Pokud chcete rozvibrovat ovladač, stiskněte tlačítko pod tím, co je na vypínání a přepínání programů. Teď vám
bude vibrovat vajíčko i ovladač. Když to stejné tlačítko zmáčknete ještě jednou, bude vám v ruce vibrovat jenom
ovladač. Pokud chcete vypnout jak vajíčko, tak ovladač, přidržte asi po dobu pěti sekund tlačítko na ovladači pro
zapnutí/vypnutí. A to je vše. Chvilka cviku a budete přesně vědět, co dělat.

Vibrační programy

O pořádnou porci rozkoše se postará pět vibračních programů ve vajíčku i ovladači, které si vychutnejte ve vagině,
klitorisu nebo třeba i na bradavkách.

Vibrační vajíčko:
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Klasická vibrace1.
Klasické pulzy2.
Plynule se zvyšující vibrace3.
Delší pulzy4.
Tři krátké pulzy a dva delší5.

Ovladač:

Klasická vibrace1.
Klasické pulzy2.
Plynule se zvyšující vibrace3.
Delší pulzy4.
Tři krátké pulzy a dva delší5.

Voděodolnost

Spolu s plavkami si do tašky přibalte i vibrační vajíčko. Návštěva aquaparku se tak stane nevšedním zážitkem.
Nebojte se, že by se vajíčko zničilo. Je totiž plně vodotěsné.

Design a tvar

Z Vajíčka Hell-X i z ovladače jsme nadšení. Má tvar podlouhlého oválku, který se dobře drží v ruce, a zatočený
ocásek. Dráždit budou nejen vibrace, ale i vroubky, které lemují vajíčko po celé jeho délce, takže zasouvání a
vysouvání potěší dvojnásob. Při testování nám trochu vadila tvrdší špička na konci ocásku, ale zjistili jsme, že ji stačí
v kalhotkách trochu porovnat a pak už nepřekáží.

Materiál

Lékařský silikon je vůbec nejlepší materiál. Parádně vede teplo, rychle se ohřeje na teplotu těla a je tak akorát
pružný. Za poutko vajíčka jsme pořádně tahali a neobjevila se ani malá prasklinka. Použití vajíčka bude radost – je tak
hebké na dotek a co teprve v klíně?

Barva

Kombinace růžové a fialové barvy působí velice smyslně. Růžová je barva něhy a fialová zase klidu. Spolu tvoří
dokonalý, harmonický pár.

Rozměry

Velikost vajíčka i ovladače nám přijde tak akorát. Obě hračky jsou drobné, ale dost velké na to, aby rozvibrovaly klín.
Vajíčko po zavedení nikde netlačí a ovladač se hezky vejde do dámského klína.

Celková délka vajíčka: 15 cm
Použitelná délka vajíčka: 7 cm
Délka ovladače: 10 cm
Průměr vajíčka v nejširší části: 3,2 cm
Průměr ovladače v nejširší části: 3,5 cm
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Hmotnost vajíčka: 64 g
Hmotnost ovladače: 70 g
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